










্গাঙ্ঠন” 
( পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক ) 

[ সত্যন্বর অপেরা-পাটিতে অভিনীত | 

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 
সাহিত্যরত্ব প্রণীত 

নৃতন সংস্করণ 

ভারা চাল ও অঙ্দ 
৮২ নং আহরিনীটোলা ্ীট, লুলিল্লাতা 

লন ১৩৫৫ সাল] | মুল্য ছুই টাক1। 



প্লকাশক-- শ্রীঅমরেগ্ণাথ ধাস 

৮২ , আভিবীটে [ল। উট, 

কলিকাতা 

সংবাদ 1] 

মানন্দ সং বাদ! ৃ আনন্দ সংবাদ | [ | 

ধাহার লিখিত নাটক।বলী নাটাজগতে ০ 
মালিয়াছে-_ 

"সই লব্ধপ্রতিষ্ঠ হুকবি বিনয়বাবুর অমর 
লেখনী প্রহ্ুত পৌরাণিক নাটক 

ই বঙ্গের অপ্রতিদ্বন্্রী যাত্রা সম্প্রদ।য় 

ীস্জ অপেরা-পার্টিতে” 
ইহাতে আছে আভিজাত্যহীনা জেলেরমেয়ের 

বপ-মাধুরিম। মুগ্ধ করলে মমাজনে তা ধষির জঠোর 
স্/্ষ প্র।ণকে, মুগ্ধ কবলে ডারতেশ্বরকে, আভিজাতা 
অনেক দূরে সরে চলে গেল--জেলেরমেয়ে হ'লে। 
হ।রতেরী, রোমাঞ্চকর কাহিনী । মুলা ২২ ট টাকা। 

পদ শি | পপি 

জেঘেছ 

ূ রিট শ্রভিনীত হইতেছে জানেন তো? | 

তারাটাদ দাদ এও সম্স 
|. ৮২, আহিরীটেল! স্রাট, কলিকাতা 

মুদ্রাকর--্ীসাগরচন্দ্র সামন্ত 
81489 “তার! আর্ট প্রেস” 

গা 88 ৮২, আহিরীটোলা স্্রট, 
কলিকাতা 



নাট্রোলিখিত ব্যক্তিগণ 
গুতলতহ্ন গজল | 

শরীক, সাত্যকী, অঞ্জন, দেবধি। 
কফৌরবা 4 বি লাগনাজ | 

কর্কটন'গ ৮০৭ -** এঁ সেনাপতি । 
ডিত্রভান্ত হী ৪ মণিপুর রাজ । 

রামভদ্র রা এ বয়স । 

“গজানন্দ ০. '-" দ্বারকাবাজী ব্রাঙ্গণ। 
কন্দ্প -. এ ভাগিনেষ। 

প্রহলাদ - রি রী পুল । 
অনিন্দ্য * ৬ ঈী ভ্রাভুলপুল্। 
ধনপতি রঃ রর রামভ্রের পুঁজ । 
রানুর ক'সের অন্ুচর । 

বন পাগাগণ, নাগগণ,  গরীবাসী ইত্যাদি । 

জুরীঞ্গঞা | 

ন্তদ্রা এ রি জীকষেের ভন্বী। 

উলুপী রা হি নাগরাজ-কহ্যা। | 

বরাঙ্গী টিন ৯ রামতদ্রের স্ত্রী । 

চক্্রঘনি গজ্ানন্দের পর্ধী । 

নি চিনি টা ইত্যান্ছি। 



ল্লক্ত নিশান 
শ্রীবিনয়রুষ্জ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ব প্রণীত। ভুটুয়া অপেরায় | 

অভিনীত। দেশদ্রোহী কুটচক্রী ছয়টাদের জন্য ভারতের গৌরবরবি 
অন্তমিত | পৃথ্বিরাজের ভারতরক্ষার বিরাট অভিযান মহম্মদঘোরীর || 

সহিত তুমুল সংগ্রাম । পৃর্বিরাজের পরাজর ও ভারতের শোচনীয় ছুর্দীশা। 

রাজপুত বীরগণের স্বদেশে প্রীতি ও বীরত্ব কাহিনীর উজ্জ্বল ছবি এবং শ্বদেশ 

রক্ষার জন্য রাজপুত রমবীগণের সহিত হাসিতে হাসিতে মৃত্যুকে বরণ || 
করিবার জলস্ত দৃষ্টান্ত, বাংলার প্রত্যেক নরনারীর প্রাণেই স্বদেশ সেবার 
এক অনির্বচনীয় ভাব জাগরিত করিয়। দিবে । মুল্য ২২ দ্রই টাকা। 

প্ীবিনয়কুঃ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরতব প্রশীত। (বাসন্তী অপেরার 
বিজয় নিশান ) মহধি কের পালিতা কন্ঠ! শকুস্তলার সহিত মহারাজ 
ছম্নন্তের প্রেম বিনিময় । বাসন্তী নিশার কণক-কিরণে বেজে উঠলো 

মিলনের বাশী। কালের শ্রোতে ভেসে গেল প্রণয় প্রণয়ীর অনুরাগ | 

অভিজ্ঞানের আকর্ষণে আবার ফিরে এল নৈবাশ্তের পথ হতে উচ্ছ্বাস। 
শকুস্তল! হলেন ভারতেম্ববী। মুল্য ২২ দুই টাক]। 

মাস্্রাশাতরি? 
শ্রীবিনয়কু্জ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ব প্রণীত। ভূটুয়! অপেরার জয় 

নিশান দশানন পুত্র মহীরাবণ কর্তৃক মায়াশক্তির দ্বারা বাঁম লক্ষণকে 

হুরণ। ভদ্রাকাণী দেবীর নিকট রাম লক্ষ্মণকে বলিষ্ধানে উদ্ভত। পবনপুত্র 

মারুতির অলৌকিক শক্তি দ্বার! ভদ্রীকাশীর মন্দিরে মহীরাবণের শিরশ্ছেদ 
ও রাম লক্ষণের উদ্ধার। বীরত্বের ও কারুণ্যের সন্কিবেশ। মুল্য ২২ টাকা। 
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তি চাপ আপা পি 



ভ্্রাজভ্ু্ল 

প্রথম অঙ্ক । 

ঞ্রঞ্গন্স দুল্ত্য ? 
হরিদ্বার | 

গজানন্দ শশ্মীকে টানাটানি করিতে করিতে 

পাগাগণের প্রবেশ। 

গঞ্ানন্দ। ছেড়ে দাও--ছেড়ে দাও বাবা, তোমর। কি আমার 
ছি'ড়ে খাবে বাপ. পাগডাধনের1? আমার প্রাণট। বে যায় যার হচ্ছে 

বাপ. ধনেরা । 
১ম পাণ্ডা। চলে আসুন মশাই আমার সঙ্গে, আমি আপনাকে 

আগে ধরেছি । 
২য় পাও । এই চূপৃ, আমিই আগে বাবুর কাচাটা ধরেছি। 
ও পাণ্ডা। চোপরাও ! হাম্ আগারি উসিকো সাথ বাত্চিজি 

কিম । 

৪র্থ পাণ্ডা। শড়। কড় কলা? মু তো সর্ধপ্রথমে বাবুকে ধরিলা। 

আস বাবু- মোর সাথে আস। 

১ম পাণ্ডা। থাম্ শালার উড়ে । ইনি আমার বাত্রী। বলুন 

তে! মশাই-_আপনার বাড়ী কোথায়, আপনার নাম কি, আপনার 
বাবার নাম কি? আমার খাতা খুলে ঠিক ব'লে দেবো। আপনি 
আমার সাত পুরুষের যাত্রী । 

0১০ 



ভদ্রার্জুন [ প্রগম অন্ক। 

গজানন্ন। ব|খার নামটা যে ভুলে যাচ্ছি বাবা! তবে গ্রামের 

নামট। বলতে পারি। 

১ম পাণ। তাই বলুন--তাই বলুন, তাহলেই খাতাব সঙ্গে মিলে 

যাবে। 

৩য় পাণ্ড।| হামাব খাতামে পিথ। হায় । 

৪র্থ পাণ্চা। কড় কলা? খতা--থতা, শড়ার খতা। মোড় খতায় 

বাবুব সাতপুকষের নাম লিখা অছি । আস বাবু--আস। 

[ আস্তন, "মামুন, আইয়ে, আইয়ে ইত্যাদি বলিতে বলিতে 

গজানন্দকে টানাটানি করিতে লাগিল ] 

গঞজানন্দ। ওরে বাবারে-_ওরে বাবারে ! এইবার বুঝি বধ হ'লাম। 
শুকুনি ব্যাটারা আমায় যে ভাবে ধরেছে, সাবাড় না করে আর 

ছাড়ছে না। হায়-হায়হায়! গিশ্নিকে নিষে তীগি কব্তে এসে 
একি বিপদে পড়লাম রে বাবা! এখন এই কালান্তক ব্যাটাদের হাত 

হতে বাচিকি ক'রে। গিনি! ও গিন্লি! তুমি তো গঙ্গ।র জলে নেমে 

বেশ তো! মনের সুখে নান করছো এদিকে যে আমায় যম-দুতেরা 

ধরে টানাটানি কর্ছে। হায়-হাষ-হায়! একি বিপদে পড়লাম রে 

বাবা! ছেড়ে দাও বাবা ছেড়ে দাও, আমি মড়া গর্ক নই--তাই 
তোমরা সবাই মিলে আমায় নিয়ে টানাটানি করছে।। ওরে বাবারে-__ 

এএর| যে আমায় ছাড়ছে নারে! গিনি! ও গিন্লি ! 

[ পাণ্ডাগণ গজানন্দকে টানিতে টানিতে লইয়া প্রস্থান করিল। 

্রক্মচারীবেশী অজ্ঞুনের প্রবেশ । 
গজ্ভুন। দ্বাদশ বৎসর তরে 

হয়েছি প্রবাসী, 

€& ২) 



প্রথম দৃহা | ] 

তীর্থে তীর্ঘে করিয়। ভ্রমণ 

পাপমুক্ত হ'তে হবে মোরে। 

নির্দিষ্ট বংসর অস্তে 

ফিরিতে হইবে পুনঃ হস্তিনানগরে | 

বিপ্রের গোধন রক্ষা করিবার তরে 

পশিলাম অক্ত্রাগারে-_ 

কিন্তু হায় দ্রৌপধধীর সহ 

পঞ্চপাওবের সহবাগ হেতু 

যে নিয়ম ছিল ধার্ধ্য 

সে নিয়ম করিনু লঙ্ঘন ; 

'তাই দ্বাদ্বশ বৎসর তরে 

ব্রহ্ষচারীবেশে পাপের হ্থালনে 

তীর্থে তীর্থে হইবে ভ্রমিতে। 

এই সেই মহাতীর্থ হরিদ্বার ধাম, 

চমৎকার মনোনুগ্ধ স্থান । 

কলম্বনে বহে ওই দেবী ভাগীরগী 

অতীতের মহাকীন্তি 
করিতে প্রচার । 

কুলে কুলে সুশোভিত 

স্টাম তরুরাজি, 

পুলিনে বসিয়া ওই মুনি খবিগণ 

করিতেছে বেদ্পাঠ মনের আনন্দে । 

যাই, ম্নীন করি গঙ্গানীরে 

সুক্ত হই কৃত পাপ হ'তে ।  প্রহ্থান। 

(৩ ) 



ভগ্রার্ছুন 

উলগী ৷ 

[ প্রথম অঙ্ক! 

উলুপী ও পদ্মার প্রবেশ । 

গুলো পল্সা ! 

কেব! ওই স্ন্দর যুবক ? 
হেরি ওর কন্দর্প মুরতি 

জলে হৃদি অনঙ্গ দহনে। 

মরি মরি কেবা ওই 
অচেন। সুন্দর ! 

নাহি জানি সখি, 

কেবা ওই গুন্দর যুবক। 

মনে হয় কাম যেন 

মানব আকারে এল আজি 

অবনীমগ্ডলে। 

ওই- ওই যে যুবক 
নামিল গঙ্গাব অলে। 

চল্ সথি নিয়ে যাই ওরে 

আবাসে মোদের, 

ওরি সাথে করি মোর হৃদি বিনিময় 

নারীজন্ম করিব সার্থক। 

[ উভয়ের প্রন্থান 



ভ্বিত্জীন্স ক্রুস্্য 2 

গতাকুঙ্জ। 

সত্যভা মা আসীন। সখিগণ গাহিতেছিল। 

ীভ। 
আাথগিণ ।-- 

আজ কেন সই বিরন বদন 

মনট! কেন ভার? 

প্রেমের নদী বয়ন! কেন 

রুদ্ধ কেন কুঞ্জ র॥ 

ক।জল ক্জাথি সজল কেন, 

হতাশ আজি সবই যেন, 

হুরহার! আজ কেন বাণী 

ছিড়লে। কেন বাশার তার॥ 

সত্যভামা | চ'লে বা চলে যা তোরা, 

বড় খ্যথ প্রাণেতে আমার । 

নৃত্যগীত তীব্র বিফ আজি 

গুনিবারে না চাছে পরাণ । 

সথিগণ। ওমা কি হলে? গো! 

১ম সথি। বোধ হয় শ্তামস্ন্দরের জন্তে অভিমান হয়েছে? তা! 

হবে বইকি। শ্তামনুন্দর তো! আমাদের সথিক্কে আর ভালবাসেন।। 

২য় সথি। চ+ লো--চ*, শ্যামস্ুন্দরকে ডেকে দিইগে চল্ | তিনি 

এস মানিনীর মান ভাঙ্গিয়ে যান । 

[ সখিগণের প্রস্থান । 



ভদ্রার্ছুন 

সত্যভামা । 

| প্রথম অঙ্ক | 

জলে যায় জণ্লে বার 

অন্তর আমার । 

দিবানিশি সহি শুধু 

বৃশ্চিক দ্বংশন । অপমান--অপমান, 

নিদারুণ অপমান মোর । 

হাম! শাম! নির্দম নিঠুর 
একি তব আচরণ 

সত্যভাম সাথে? 

কক্সিণীর প্রতি তব এত ভালবাস? 

জানি ন। কি ওষধি প্রদানি 

রুঝ্সিণী তোমারে বশ 

করিল কেশব ! 

তাই তুমি থাকে৷ সদ 
রুক্মিণীর বিলাস-কুঞ্জেতে । 

রুক্সিণী তোমায় হ'লে 

প্রির সহচরী সত্যভামা 

নহে কেহ তব? 

দেবধি নারদ এসে দিয়ে গেল 

নন্দনের কুল্ল পারিজাত- 

তুমি তাহা ন। ঘানি আমারে 
উপহার দিলে রুক্সিণীরে। 

তার প্রতি কেন তৰ এত ভালবাস! ? 

সত্যভাম1 হইল. বঞ্চিত আজি 
পারিজাত ফুলে । 

৮ ৬ ) 



দ্বিতীয় দৃশ্ত | ] 

উঃ! উঃ! একি তীব্র অপমান ! 
ক্ষোভে হুঃথে বাহিরায় প্রাণ 

কোথা পাই শাস্তির সঙ্ধান। 

দেখিব চতুর-_ 

দ্বেখিব কেমন তব কপট প্রণয় । 

কাজ কিবা বেশ ভূষা রত্ব-াভরণে 

ফেলে দিই সব-_ 

তারপর চ'লে যাবে৷ পিত্রালনে, 

সপত্রীর অপমান নারিব সহিতে। 

[ নিজ অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়। দিতে লাগিল 

শ্রীকৃষ্ণ । 

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ। 

একি! একি! 
কর কি--কর কি প্রিয়ে, 

কেন আঙ্ি এত অভিমান ? 

কহ্ কিবা হেতু বিরস বদ্ঘন-_ 

ফেলে দাও গাত্র আভরণ? 

চক্ষে কেন অশ্রুর প্রবাহ? 

ঘন ঘন কেন দীর্ঘশ্বাস? 

কহ রমা! কিবা হেতু 

হেন আচরণ ? 

কি ব্যথ। পাইয়া হ্বদে 
কর আর্জি এত অভিমান ? 

আপিতে বিলম্ব মম হ'য়েছে ভাবির 
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সত্যভামা | 

[ প্রথম অঙ্ক । 

তাই তুমি অঠিমানে হয়েছ কাতর ? 

নানা-ত্যঞ্জ অভিমান, 

আমি কি রহিতে পারি 

তোমারে ভুলিয়া ? 

ব্যস্ত ছিনু রাজকাধ্যে, 

তাই লে প্রেয়সী ! 

যথাকালে পাও নাই দরশন মোর । 

চাহ লো রূপসী-_- 

কালোশশী এসেছে তোমার 

প্রেম-ভিক্ষাী আশে । 

যাও যাও-_সরে যাও শ্যাম ! 

ভালবাসা নাহি চাই তধ-- 

নাহি চাই কপট প্রণয় । 

যারে তুমি ভালবাস 

সেই তব প্রিয়তমা অতি। 

যাও শাম পাশে তার, 

আমি কেবা তব? 

কুরূপ। কুৎসিতা আমি 

মোর প্রতি কেন ভালবাসা? 

যাও-_যাও. বুবিয়াছি সব; 

ছঙনার নারিবে ভোলাতে আর । 

একি সত্যভাম1! পাঁরি না বুঝিতে 
কিবা হেতু এত অভিমান 

অন্তরে জলিল তব? 

৬৮৮) 



“দ্বিতীয় দৃশ্ | ] 

সত্যভাম] | 

ভদ্রার্্ুন 

কই প্রিয়ে! আমি তে। কিনি তোম। 

কোন কটু কথা 

কিন্বা কোন দিই নাই ব্যথা, 

কূুপণতা1 করিনি কনে! 

প্রণয়ের দিতে প্রতিদান । 

নিতি আমি নিকুঞ্জে তোমাৰ 

পবনের মুছল হিল্লোলে 

চন্্রম। নিশার স্নিগ্ধ ছায়াতলে বসি 

মনোসুখে করি ষে বিহার; 

তবে কেন স্ুলোচনে ! 

অকারণ দুধিছ আমারে ? 

যাও-_যাঁও চতুরালি ! 
নান্লিবে ভূলাতে আর কপট ছলায় । 

বুঝিয়াছি আজ 

কত তুমি ভালবাস মোরে। 

বিবাহ করেছ শ্তাম ধর্ম সাক্ষ্য করি, 

তাই লোক-লঙ্জ। ছেতু-_ 

সামাজিক রীতি অনুসারে 

অনিচ্ছায় আগমন তব | 

নাহি কিছু পরাণের টান, 

মীথিক তোমার সব 
নামে মাত্র সত্যভাম। সঙ্গিনী তোমার । 

কি কহিব-_ 

কি ব্যথ। আমারে তুমি 
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ভদ্রার্জন 

শ্রীকৃষ্ণ । 

শতাভামা। 

[ প্রথম অঙ্ক |) 

দ্রিতেছ কেশব ! 

জাগে হাহাকার--আখি হ'তে 

অবিরল ঝরে বারিধারা । 

মনে হয় এইক্ষণে 

উদ্ধাহ বন্ধনে--বিষ পানে-_ 

অথব। সলিলে পশি 

ত্যজি মোর এ ছার পরাখ। 

ধিশ্ময়ের কথা! বিনা মেঘে 

বজজ্বাঘাত সম হেরি যে নয়নে । 

বরাননে ! কহ লে। সুম্পৃষ্টভাষে 

কিবা হেতু__ 

কিব। মোর রূঢ় আচরণে 

ম্ুকোমল প্রাণে তব 

লেগেছে আঘাত? 

ধার লাগি এত অভিমান, 

এতথানি হয়েছ ব্যথিত । 

কহ প্রিয়ে ! 

থাকে বি কোন প্রতিকার, 

অবশ্ত পালিব বাখিও বিশ্বাস'। 

বিশ্বাস! বিশ্বাসঘাতক তুমি । 

তোম। হেতু সত্রাজিত-নুতা 

পাগলিনী-- আত্মহারা, 
নহি জানে তোঁম। ছাড়া 

এ বিশ্বমাঝারে | 
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দ্বিতীয় দৃশ্ত | ] 

শ্রীরুষ্ণ । 

ভদ্রার্জ্ছুন। 

তোমারই রূপেতে ভরা 
অন্তর আমার-__ 

তোমারি নীরদ কাস্তি 

শান্তি দেয় অবিরাম মোরে, 

তামাময় জীবন আমার । 

হে মুরাঁরি ! 

মোর সনে সদ] তুমি 

কর লুকোচুরি । 

অকৃত্রিম নহে তব প্রেম-অন্রনাঁগ । 

তা যদি থাকিত শ্ঠাম, 

তাহ'লে কি পারিজাত 

দেবধি নারদ যাহ] 

দিল তোমা উপহার-- 

সেই পারিজাত আমারে লা দিয়া 

ভালবেসে দিশে তুমি 

বিদর্ভ-স্তারে | 

আর আমি-- 

91 বুঝিলাম এতক্ষণে 

কিবা] হেতু অভিমান তব। 

বুঝিলাম দেবধি নারদ 

1গয়াছে ঘটায়ে আি হেন পরমা 

সত্যভাম] ! 

তুচ্ছ পারিজাত তরে 

নাহি সাজে হেন অভিমান তব। 

১১৯) 



স্ত্যভামা। 

স্মিকষ। 

[ প্রথম অঙ্ক । 

একটি সে পারিজাত ল'য়েছে রুক্সিণা, 

আমি তোম। শত শত পারিজাত 

এনে দেবে ইঞ্জের নন্দন হণতে 
'তার লাগি কেন ভুমি 

আজি বিষাদ্দিশী? 

প্রতিশ্রুতি দিতেছি তোমারে, 

ত্যজ প্রিয়ে হেন অভিমান । 

না! না--চাহি না শুনিতে তব 

কপট বাকোর ছউ1। 

চাহি না সে পারিজাত, 

পার বদি এনে দাও 

প্রিয়তম কুকিণীব্রে তব । 

ছিঃ ছিঃ ! 

বৃথা তুমি দূখিতেছ মোরে । 
সমভাবে সবাকারে 

ভালবাসি আমি-_ 

পক্ষপাত নাই মোর প্রেমে । 

শোন প্রিষে ! 

দেবধিরে করি আবাহন 

দিতেছি কহিয়৷ 

ইন্দ্রের নন্দন হ'তে এনে দিতে 

রাশি রাশি ফুল্ল পারিজাত। 

কেন হুঃংখ কর অকারণ ? 

দেবধি ! দেঁবধি !' 

“৯২ ) 



দ্বিতীর দম্য |] 

দেবষি | - 

ব্রীকষঃ। 

ভদ্রাঙ্ঞুন। 

গীতকণে দেবধির আবিভাঁব। 

গীত। 

স্বাগত বিশ্বস্তর বছা আযুধধর 

গৃহাধ উপচার ভীম ভবেশস্। 

নমো খেছুর মুদির কশ ত্গু রুচির 

জলধার হার তং হি জনেশন্। 

নমে! হড়িত-জ্বালন রুদ্র শীরাজন 

পঞ্চতৃত পঞ্চ প্রদীপ রূপম্। 

নমে| করক। গর্জন নট নাট নর্তুন 

প্রচুর বর্ষণ কলিত ধুপম্ ॥ 

পাচ্য গুগ গুল ফলমুল তানুল 

শিলা! সকল শীতল অত্রম্। 

ফেন পুণ্পদল অবিরল জল কল 

চারু শ্বেতশ্বজা চন্ত্রাতপ অভ্রন্ ॥ 

নির্বর বারি গিরি গহ্বর বিদান্রি 

তুরী কাসর ভেরী কলিত বেশম্। 
সমীরণ ঘর্ষণ নবধন জস্তণ 

বাহ্ৃতি প্রণতি পরমবশেষম্॥ 

ভাল খেল! খেলিয়াছ খবি ! 

ইন্দ্রের নন্দন হতে 

লয়ে এসে ফুল্প পারিজাত 

মাধবের অন্তঃপুরে বাধালে বিপ্লব, 

এবে কর খবি প্রতিকার তার। 

তোমারে হেব্িলে 
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দেবষি। 

শ্রীকৃষ্ণ | 

[ প্রথম অঙ্ক | 

বড় ভঞজাগেষে অন্তরে, 

অনর্থ ঘটাতে তুমি পটু চিরিন। 
এখন যে বিপ্লবের টিতাঁবহ্তি 

জেলে দিলে খষি-- 

নির্বাপিত কর তাহ] আজ । 

যাও খধি ইন্জ্রালয়ে, 

কহ গিয় পৌলমী-বল্লছে 

মোর লাগি দিতে পারিজাত। 

হের খবি! পারি্জাত তরে 

পত্রী বিদ্বেষ-বহ্ছি 

ছারখার করে মোর 

শাস্তির আবাস। 

নিভাও অনল তুমি 

যাহ) নিজে করিলে হজন । 

যগা আজ্ঞা যহপতি ! 

কন্ত প্রভু ! 

দেবেন্দ্র কি সম্মত হইবে 

দিতে পারিজাত। 

মর্ভোর ছুলভ যাহ1-- 

অবশ্তই মোর লাগি 

'দিবে তাহ] দেবেন্দ্র বাব, 

অসম্মান করিবে না মোর । 

অসম্মান করে যদি পারিজাত হেতু-_ 
কহিও বাসবে, 
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'দ্বিতীয় দৃশ্ত | ] 

'দেখষি | 

শরীক । 

সত্যভাম। | 

অগণন যাদব সেনানী 

বিধ্বস্ত করিয়! তার নন্দন-কাঁনন 

আনিবে এ মর্ত্যধামে চক্ষর নিমেষে । 

তবে বিশ্বাস আমার 

অপমান করিবে না সহম্রলোচন । 

যাও খাষি ! 

যথা আজ্ঞা মাধবী-মোহন 

চলিলাম ইন্দ্রের সকাশে। 

| প্রণাম করতঃ প্রস্থান । 

নিশ্চিন্ত থাকলে! পরিয়ে ! 

পারিজাঁত দরানিব তোমারে । 

[ প্রস্তান। 

পারিজাত-_চাই পারিজাত, 
পারিজাত না পাইলে 

দেখিব কেশব! 

কত তব ভালবাসা 

সত্যভাম। প্রতি। 

[প্রস্থান । 
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গঞ্জানন্দের বাটা । 

গজানন্দ। 

গজানন্দ। ডাকাত-_-ডাকাত, পাও ব্যাটারা একবারে জলজ্যান্ত 

ডাকাত। সেদিন হরিদ্বারে তীঘি করতে গিয়ে ব্যাটাধের হাতে 

পড়ে প্রাণট! গিয়েছিলো আর কি। খুব বেঁচে গেছি বাবা! আর 

কোন্ শালা তীথি করতে যায়। মাগীর দিন রাত্বির ঘ্যানোর 
ঘ্যানেরের ঠ্যালায় তীধি করতে বার হ'তে হয়েছিল। নইলে কি 

গজানন্দ সরম্বতীর মত পুণ্যবান লোক অধথ! পয়স! খরচ করতে বেরোয় । 

খুব আক্কেল পেয়ে শেছি বাব! মাগীও আচ্ছা! পেঁক পেয়েছে । 

মাগীর পাল্লায় পড়ে কতকগুলো পয়সা বাজে খরচা হয়ে গেল। বাক্, 

পিনকতক ব্যবসা চল্লেই খরচ খরচা সবই কড়ায় গোগায় উন্থুল হ'য়ে 

বাবে। অহে_আমি কি ব্যবসাই ন1 খুলেছি। বেঁচে থাক বাবা 
গঞানন্দের কোষ্ঠসাফ_. মাথা । এই মাথার দাম কত। এই মাথাট। 

কেন্বার জন্তে লক্ষ টাক নিয়ে দেবরাজ কত সাধাসাধি করলে, 

তবু দিইনি বাবা! সরস্বতী উপাধিও কি যার তার ভাগ্যে ঘটে? 
ছেলেবেলার আমার কি ভয়ঙ্কর প্রথর মাথা ছিল। পাঁচটা বছরের 

পর তবে অক্ষর পরিচন হয়। তবেই তো সরম্বতী উপাধি পেলাম 
রে বাবা! ছেলেট৷ কিন্তু আমার মত হলো! না। একবারে বোদ্বেটে 

হয়ে গেছে | গাঁজা! মদ হরধম ইচ্ছে করেন। কথায় বলে কিন। “বাপ্ 

কো বেটা সিপাইকে ঘোড়া কুচ নেহি তে। থোড়া থোড়া”। 
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তৃতীয় দৃষ্ঠ।] ভদ্রার্জুন 

সখি সাজিয়। গীতকগে প্রহ্নাদের প্রবেশ। 

লীভ। 

প্রহল|দ ।-- 

ভালবাস! দ(ও ন1 প্রয় ৷ 

ফগুন বাগে এস হেসে 

উড়িয়ে প্রেমের উত্তরীয় ॥ 

টাদের আলোয় ছড়িয়ে এস গন্ধ, 

অবণ হিয়|উঠুক নেচে জাগ্ডক আবুল ছন্দ 

আমি তোমায বাস্বো ভালো 

তুমি জীতির চুমু দিও । 

গজানন্দ | বাঃ! বাঃ! চমতকার ! 

প্রহলা । কি বাবা, চিন্তে পার্ছে। ? 

গজানন্দ। তোমায় আর চিন্তে পার্ছিনে । আহা! ওবে বাটা, 

তুই কি একবারে উচ্ছন্নয় গেছিস্? 

গ্রহলাদ । সাবধান! 

গালাগালি দিওন। আমারে । 

শিখিয়াছি অভিনয় 

গানের দলেতে থাকি, 

এখুনি অভিনয় সুরে 
অপমান করিব তোমার । 

গজানন্দ । দুর হ'-দুর হ” হারামজাদ ! ব্যাট। গানের দলে গিয়ে 
পরকালট। বর্ঝধরে করে ফেলেছে । হায়-হায়হার ! এতদিন পরে 

গজানন্দ সরস্বতীর নামটা ডুব লো। 
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গ্রহলাদ ৷ 

[ প্রথম ঙ্থ। 

শোন- শোন ওহে পাপধিম 

বানর প্রধান, 

বেশী কিছু কহিলে আমারে 

ধমাধম পিঠেতে পড়িবে তব 

অগণন মুষ্ট্যাঘাত মোর। 

চিতপতাং হইবে ভূভলে, 
মুহুমুহঃ করিবে চীৎকার। 

এাজানণ | কি-কি ব্যাটা, তুই আমায় মাব্বি? অকাল কুন্াণ্ড! 

প্রহলা | আবার তুমি 

করিতেছ অপমান মোব, 

ধমাধম গিয়াছ কি ভুলি? 

ওরে মুর্খ জ্ঞানহীন 

বৃদ্ধ জরদ্গভ্ ! 
“কব। মোর ভয়াবহ বানুশক্তি 

হেবিবে এখনি । 

একতাঁলে পড়িবে পিঠেতে তব, 

ক্যাক্ ক্যাক্ মহাশব্দ 
করিবে তখনি । 

সাবধান ! ওরে ওরে রক্ষ কুলাঙগার-- 

হবে সব ছারখার, 

ভেবেছ সীতারে হরি 

বেখে দেবে অশোঁক কাননে? 

ওরে ছৃষ্ট ! আর তবে 

বধ করি তোরে। [ গঞ্জানন্দকে প্রহারে উদ্ভত ] 
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গজানন্দ। তবে রে হারামজাদ ! পাজি নচ্ছার! | প্রহার | 

প্রহলাদ। কি-কি, এতম্পদ্ধী।হলো তোর 

ওরে মুটমতি ! 

ধর তবে উপযুক্ত পুরস্কার | 

[ ভীষণ ভাবে প্রহার করতঃ গজানন্দকে ফেলাইয়। দিয়া 

দ্রুত প্রস্থান করিল ] 

গজানন্দ। উহ! গেছিরে বাবা-একে্বারে গেছি। উঃ! কি 

রকম ভয়ঙ্কর ভাবে আমার প্রহার ক'রে চলে গেল। উহু! 

কন্দ্পের প্রবেশ । 

কন্দর্প। কি হলো মামা-কি হলো? আহত পড়ে গেছ 
নাকি? ওঠ--ওঠ ! [হাত ধরিয়া তুলিল ] 

গজাননদ। কিরে ব্যাটা! তুইও এ সময় আমার সঙ্গে ইয়ারকি 
করতে এলি? 

কন্দর্প। আহা-হা, রাগ কর্ছে। কেন মামা? 

গজাননা। কি- আবার মামা? হ্যারে ব্যাটা, আমি কি তোর 

বাবার শালা__তাই যখন তথন তুই আমার মাম! মাম ব*লে ডাকিস্? 
সাবধান কুঁদে!! তুই আমায় রাগাম্নি বল্্ভি। রাগ লে আমি যাচ্ছেতাই 

হয়ে যাই। জানিস্ তে! ? 
কন্দ্প। যাক, আর তোমায় মামা ব'লে ডাকবো না| কিন্তু তুমি 

খুব রেগে গিয়েছিলে ব'লেই তো এখুনি উত্তম মধ্যম জলপানি হয়ে 
গেল। কেমন পিস্থুনি দিলে বল তো? 

গজাননদ। কি--আমায় পিস্ুনি দে কোন্ শালা। 
কদর । আমি সব দেখেছি মাম ! 
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গজানন্দ। আবার মামা? মার্ খেলি দেখুছি বুঁদে)। 

কন্দর্প । তাহ'লে তোমায় কি বলে ডাকবে বলো? মামা বলে 

ডাকলে তুমি অত রেগে ধাও কেন বলতো ? 

গজানন। রাগবে। না? সাধে ফি আর বাগ হয়। কংসরাজা 
মাম? ছিল বলেই তো ভাগের হাতে মানু। গেল। 

কন্দর্প। ও হরি! মামার আমার আচ্ছ। মাথা তো । 

গজানন্দ । আবাব - 

কন্দর্প। অত মাথা গরম করছে! কেন বলতো? যাক্, আর মামা 

ফাম। বল্বে। না। তাহ'লে তোমায় কি বলে ডাকৃবো বলো।? মামা 

ব'লে ডাকলে বথন তোমার মর্বার ভয় হয়--তখন কি ব'লে ডাকি? 

গঙ্ঞানন্দ। মাঁম। বাদ দিষে ব। খুসী তাই ঝলে ডাক । 

কন্দ্গ। তাহ'লে শ।ল। ব'লেই ডাকবো? 

গআানন্দ। কি? 

কন্দপ। তবে কি ব'লে ডাকবে ? 

গজানন্দ। বাবা বলে ডাক্রে ব্যাটা-_বাবা ব'লে ডাকৃ। তরে 

যাবি--তরে যাবি। 

কন্দর্প। বটেরে শালা ! 

| ধাক্কা দিয় গজানন্দকে ফেলিয়। দিয়! পলায়ন ] 

গজানন্দ। উহু! সব শালাই এসে আমার ওপর বীররস দেখাতে 

চা । ফাড়দীড়া ব্যাটা কুঁদেো। তোকে সোজ। ক'রে দিচ্ছি। 

মন! আমায় ধাক। মেরে ফেলে দিয়ে চলে গেল। যদ্দি হাত-পা টা 

ভেঙ্গে যেতে। তাহলে কি হতে1? ওই মাগীর জন্যেই তে। আমার 
এত লাঞ্চনা। কনপ-কুঁছ--কোন বল্তে মাগী একবারে অজ্ঞান। 

ধ্যাট। হাঁড়হাবাঁতে গিন্ীর জুনজরে প'ড়ে আমায় সর্ধনাশ কর্ছেন। 

৬ ২৯) 



তৃতীয় দৃথ | ] ভদ্রার্জুন 

ধঁড়াও_-্াড়াও, আবার উপানন্দের ছেলেটাকে নিয়ে কেছইকেষ্ট করে 

যাচ্ছেতাই কাণ্ড আরম্ত ক'রেছে। থাকতো যর্দি এ সময় আমাদের 
কংসরাজ বেঁচে-কে্ ভজা বার ক'রে দিত। দিনরাত কেষ্ট আর 
কে। চল্বে নাঁ_দিনরাত্তির কেছ্ট কেষ্ট চল্বে না। এ গজানন্দ 
সরস্বতীর ভিটে, এখানে কারে। চাল!কি চল্বে না ধন। 

| প্রস্থান । 

চন্্রমণির হাত ধরিয়। গীতকণ্ে অনিন্দ্ের প্রবেশ । 

গীভ। 

ওগে! তুমি দাওন। দেখা অদেখ|। 

আমি কতই কেঁদে তোমায় ডাকি, 

তোমার মোহন ছবি '্(কি, 

ফোটাই আমর মানস পটে 

তোমার চরণ রেখা ॥ 

তোমায় কত দেখতে আশা, 

তোমার কত ভালবাস।, 

তবে কেন থাকে দূরে 

ওগে। অনাথ কাওাল সথা ॥ 

অনিন্য।-- 

চন্দ্রমগি। ওরে অনু! আর ও গান তুই গাসনে বাবা! তোর 

ওই গানের জন্ঠেই যে নিষ্ঠুর স্বামীর শত অত্যাচার সহ কব্তে 

হচ্ছে । হায় হৃদয়হীন স্বামী! একি তোমার ভ্রান্ত ধারণ] । 

অনিন্য। তবে আর এ গান গাইবে না বড় মা। তুমি বখন 

গাইতে বারণ ক'রে দিচ্ছে তথন আর গাইবে না। জ্কেঠামশাই 

কি নিষ্ুর, ভগবানের নাম কর্লে__ 
চন্ত্র। চুপ কর্ বাধা, হয়তো! তিনি এখনি এসে পড়বেন । 
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গজানন্দের প্রবেশ । 

গজানন্দ। তুমি তো ঠিক হাত গুন্তে গারো চন্দ্রমণি। বলি 
ফুস্ফাস করে কি সব কথা বলাবলি হচ্ছিলো? মেলাই কথা যে» 

ব্যাপারথান৷ কি বলতো ? 

চন্দ্রমণি। ব্যাপার আবার কি! 

গজানন্দ। বটে! আমি সব শুনেছি--আর তুমি চাঁপা দিতে 

পারবে না গিন্ী। ওই ছ্রোড়াটাকে নিয়ে তুমি আবার গান করাতে 

আরম্ভ করেছ? আবার ওই কেট, কেষ্টর গান আমার ভিটেয 

চল্বে না_-ওসব চলবে না। আধার ক্স মহারাজ আমায় কত 

ভালবাসতেন । কেষ্ট ব্যাটাই যে তাকে মেরে ফেল্লে । 

চন্্রমণি। এইবার তোমাকেও মেরে ফেল্বে। বলি তুমি কি 

পাগল হয়ে গেলে? কুষ্ নাম মুখেও আন্বে নাঁ-কাণেও শুন্বে 

না, যমের বাড়ী গিয়ে চিরকাল পচে মর্বে যে। ভগবানের নাম- 

কীর্তন তাও তোমার ভাল লাগে না? 

এজানন্ন। নানা, ওসব নাম আমার কাছে চল্বে না। 

তাড়িয়ে দ্াও-_তাঁড়ির়ে দাও বল্ছি ছ্রোড়াটাকে। হতভাগ! দ্িন- 

রাত্তির আমায় ভিটের পড়ে আছেন। যা--ষা হতভাগা, আমার 

ভিটে থেকে দূর হয়ে যা। ফের যদি তোকে এখানে দেখতে পাই, 
তাহ'লে আর রক্ষে থাকবে না বল্ছি। খুন হবি--খুন হবি বলে 

দিচ্ছি। ফু্য! গোপাল যে দাড়িয়ে রইলেন, বোধ হয় ননী খাঁধার 
ইচ্ছে হয়েছে? 

চন্ত্রমণি। আহা! এযে তোমার ভাইপো । তাকে এম্নি ক'রে 
বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছো, তোমার প্রাণ কি একটুও কীদ্ছে নাঃ 
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চতুর্থ ৃ্ঠ। | ভন্রার্ছুন 
দ্বেখ- দেখ, এর চোখ দ্টে যে ছলছল কর্ছে। না মাণিক, তুমি 

কেঁদে] না; দেখি কে তোমায় বাড়ী থেকে তাড়ায় । 

গজানন্দ। গিন্লী! তুমি কি যা ইচ্ছে তাই করবে? এখনো! 
বল্ছি ছেড়াটাকে ভাগাও, নইলে সর্বনাশ হ/য়ে যাবে বল্ছি। 

চন্দ্রধণি। তা হোক, সর্বনাশ তোষার হলো বলে। এস বাঁব।! 

ভয় কি! জ্যেঠামশাই না হয় তোমাদের পর ক'রে দিয়েছেন, আমি 

তে তোমাদের পর করে দিইনি । 

[ অনিন্দ্যকে লইয়? প্রস্থান । 

গজানন্দ। বটে-_-বটে ! সোহাগ দেখে আর বাচিনে। পরের 

ছেলেটাকে নিয়ে খুবই মা গিরি ফলানে। হচ্ছে, ওদিকে নিজের 

ছেলেটা যে গোল্লায় যাচ্ছে । দ্াড়াও-দাড়াও, গজানন্দ এইবার খাঁটি 

গজমুস্তি ধারণ করে স্থষ্টি লগ্ুভণ্ড ক'রে ছাড়বে । থাকৃতো এ এ সময় 

আমাদের কস রাজা বেঁচে 

[ প্রস্থান । 

ভ্তুহ্জ ক্ুষ্ত্য 

নাগপুরী । 

অজ্ঞুন ও উলপী। 

অজ্ঞুন। একি! কোথায় এসেছি আমি 

কহলো। সুন্দরী ? 

কেব। তুমি কাহার নন্দিনী, 
কিবা! নাম তব? 
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ভদ্রাঙ্ভন 

উলুপী। 

উলুগী। 

[প্রথম অঙ্ক । 

কিবা হেতু গঙ্গাগর্ভ হ'তে 

নিয়ে এলে হেথা মোরে, 

কৌতুহল জাগিছে পরাঁণে-_ 
বুঝিতে ন৷ পারি কিছু 

রহন্ত ইহার । 

শুন ওহে বিদেশী সুজন ! 

নাহি ভয় তব, 

নাহি হও উচাটন আসিয়! হেথায় | 

শোন স্থির হয়ে পরিচয় মোর, 

এ যে হয় ধরণীর নিম্নতল 

কৌরব্যনাগের দেশ, 
পিতা। মোর নাগের ঈশ্বর ; 
তাহার নন্দিনী আমি 

নাম মোর নাগিনী উলুপী। 

কিন্তু কহলে রূপসী 

কি উদ্দেশে নিয়ে এলে মোরে 

জাহুবীর গর্ভ হ'তে 

মোহিনী মায়ায়? 

হেরি তব সৌদাধ্য অপার 

মন্ত্র বলে ল'য়ে এন তোম', 

মনে মনে বরেছি তোমারে 

তুমি মোর আরাধ্য দেবতা । 
পূরাও বামন! মোর, 

মিটাঁও পিয়াস আজি 
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চতুর্থ দৃশ্য । ] 

অর্জদুন | 

ভদ্রাঙ্ছুন 

দিয়ে মোরে বসন্তের 

মধুর ম্পর্শন। 

তোঁমার প্রেমের ঘরে 

আজি আমি দীন ভিথারিণী। 

শোন নাগিনী উলুপী ! 
মিথা। আশ! মুছে ফেল 

অন্তর হইতে। 

অবাস্তব কল্পনার ছবিখানি 

ছিন্ন কর বাল! ! ' 
জাল! শুধু বাড়িবে তোমার, 

নাহি জানে পরিচয় মোর । 

ভুবন বিখাত সেই 

চন্দ্রবংশ সমভ্ভুত-_ 

মহারাজ পাঁডুর নন্দন আমি 

নাম মোর বীরেন্দ্র অর্জুন । 

সত্যভঙ্গ অপরাধে ব্রহ্গচারি বেশে 

তীর্থে তীর্ঘে করি যে ভ্রমণ, 
এ হেন সময়ে 

আশ। তব হবে না পূরণ । 

করি অনুরোধ ত্যজ মোরে 

করো না নিরয়গাষী 

মুগ্ধ করি রূপের ছটায় । 
দয় করি দেখাও আমারে নারী 

অর্ক্ের আলোক। 
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উলুপী। 

অজ্ঞুন। 

[ প্রথম অঙ্ক । 

তাওকি পণ্তব! 

পেয়েছি যখন মোর 

হার রতনে-- 

কেমনে তাহারে আজি 

দাঁনিব বিদায়? 

নিমেষে হেরিয়! তব মুরতি সুঠাম, 

জঞ্জরিত হিয়। মোর 

অনঙ্গ দহনে । 

আমার এ যৌবনের ফুটন্ত কাননে 

সত্যই তুমি যে হও ভূষিত ভ্রমর, 

তৃষা তব কর নিধারথ। 

ওগো সখা! 

হয়ো না নিবয়। 

আমার যা কিছু ছিল 

সবট্রকু তব পদে দিয়াছি বিলায়ে ; 

রক্ষা মোরে কর আজি 

মধুর পরশে । 

একি বাল হ্বীন আচরণ তব? 

ছল্পনায় লয়ে এসে 

আপনার দেশে-- 

একজন ব্রহ্মচারী সনে 

কেন হেন জঘন্ত আচার? 

গৃহে আছে ভার্ষ্যা মোর, 

পাঞ্চালননিনী-- 
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চতুর্থ দৃশ্ঠ | ] 

উলুপী । 

উলপী। 

ভদ্রার্জন৷ 

কেমনে তাহার প্রাণে দেবে ব্যথা 

পুনঃ দার করিয়া গ্রহণ। 

না ন।-_নাহি হবে তাহা, 

আমারে ভুলিয়। বাঁ 

অন্তজনে কর দান 

যৌবন তোমার । 

পারিব ন। তাহ, 

তুমি বদি আশা মোর না কর পুরণ-- 

তাহলে জানিও ওগেণ বিদেশী সুন্দর ! 

তোমারি সম্থথে আজি 

আত্মহত্যা করিবে উদ্পী ১. 

নারীহত্যা! মহাপাপ-_ 

স্পর্শিবে তোমায় । 

জনার্দন ! কর ত্রাণ 

এ ঘোর সন্কটে। 

শুক ব্রতচারী ফান্তুনির সনে 

একি খেল থেলিছ মাধব ! 

পড়িয়াছি অকুল পাথারে, 

পার কর--পার কর 

পারের কাও্ারি, 

তোমা ভিন্ন কে আছে আমার । 

পদে ধরি বীর ! 
রাখ মোর জী মান--সতী ধর্ম আজি । 

ওগো মোর অজ্ঞাত বান্ধব ! 
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(কীবব্য | 

এ 

উলুণী। 

কৌরব্য | 

উলুগী। 
কৌরব্য। 

উলুপী। 

| প্রথম অঙ্ক 

নারিব ভুলিতে তোম 

অন্তজনে জীবন দানিয় | 

নাহি হবে দ্বিচারিণী-_ 

উলুলী পরায় । 

কৌরব্যনাগের প্রবেশ । 

একি ! উলুপী--উলুপী ! 
কেবা এই অচেনা সুন্দর 

ব্রহ্মচারি নাগের আলয়ে ? 

কিবা নাম- কোথায় নিবাস, 

কি কারণ হরিদ্বার গঙ্গানীর হ'তে 

ইসারে আনিলে কন্ঠা 

আশ্রয়ে আমার? 

কি উদ্দেশ্ত কহ ত্বর! মোরে। 

পিতা! পিতা! 

ভাগ্যবান ভুমি | 

ভুবন-বিখ্যাত বীর তৃতীয় পাণ্ডব 
অঞ্ভুন ইহার নাম, 

আজি অতিথি নাগের দেশে । 

তৃতীয় পাগুব? 

হয) পিতা ! 

কিন্ত কিবা হেতু 

আগমন হেথা ? 

[ নীরব ] 
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চতুর্থ দৃষ্ঠ | ] 

কৌরব্য | 

উলুপী। 
কৌরব্য। 

উলুপী। 

কৌরব্য। 
উলুপী। 

কৌরব্য। 

উলুপী। 

ভড্রার্জন 

কহ কন্ত। ! 

কি হেতু নীরব ? 

পিতা ! 

কহ ত্বর]। 

পিতা! পিতা! স্বামীত্বে বরণ 
আমি করিয়াছি তৃতীন্ন পাগুবে। 

সেকি? 

সত্য পিতা ! গান্ধর্ব বিধানে 

ইনিই আমার স্বামী__ 

সান্দী ওই ভগবান্। 
একি তব স্বাধীনত! 

শুনি রে নন্দিনী ! 

পিতার সম্মতি বিন! 

স্বামীরূপে করিলে বরণ আজি 

তৃতীয় পাগবে ? 

শ্বেচ্ছাচার--স্বেচ্ছাচার__ 

পিতৃ-অপমান। 

নহে পিতা পিতৃ-অপমান। 

করি নাই কোন অপরাধ, 
ভাগ্যবান আজি তুমি পিতা! 

জামাত তোমার হুয় 

ভুবন-বিখ্যাত বীর তৃতীর পাওব + 

বীরত্বে যাহার মুগ্ধ চরাচর। 

যোগ্যজনে কন্তা তব 
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'দ্রাজ্ঞন 

কৌরব্য | 

উলুপী। 
কৌরব্য। 

উলুপী। 

1 প্রথম অঙ্ক | 

স্বামীরূপে করেছে বরণ । 

তব মুখ হইল উদ্জপ, 

তাহে যি হয় অপরাধ-_- 

কিন্বা তব অপমান, 

দাওশাপ্তি মোরে 

অবগ্তই করিব গ্রহণ । 

না_হইবে ন৷ তাহা, 

নির্বাচন করেছি জামাতা 

মণিপুর-রাজে। 

তার সনে বিবাহ তোমার 
করিয়াছি আরোজন তার। 

পিতা]! 

শ্বেচ্ছাচাব্সিণী তনয় ! 
করিতে কি চাহ আজি 

পিতৃ-অপমান ? 

আমর নাগের জাতি 

মতি জ্ুর-_অতি ভয়ঙ্কর, 
তার চেয়ে অতি ক্রুর 

স্থসভ্য এ আর্য জাতি জানে সর্ধজনে; 
তার করে সমর্পণ করিব না তোমা 
জানিও উলুপী। 
তবু পিতা! 
স্বামী মোর তৃতীয় পাওব। 
বাহার চরণে মোরে ঘিয়াছি বিলায়ে, 
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কৌরব্য। 

তিনি স্বামী ধ্যানের দেবতা। 

তার লাগি স্থদূর ভবিম্যপথে 

আসে যদি শত হাহাকার-_ 

কান্নার সাগর-_ 

তবু আর অন্তজনে স্বামীরূপে 

বরিবে ন। উলুপী তোমার । 
বটে বটে ! এত ম্পদ্ধা তব? 

দেখি আজি- 

কত তুমি হ্"রেছ স্বাধীন! । 

এই-কে আছিন্, ডেকে দে খাতকে । 

শোন- শোন বণ্ঠা ! 

পিতৃ-অপমান হেতু 

মৃত্যুদণ্ড করিব দণ্ডিত তোমা 

জানিও নিশ্চয় । 

ঘাতক--ঘাতক ! 

ঘাতকের প্রবেশ । 

দ্বিখপ্িত কর শির দর্পাত। কন্যার, 

আদেশ আমার । 

| স্বগতঃ ] একি ! 

একি হেরি নির্মম আচার ! 

আমা লাগি আসি হায় 

সরল! নাঁগের বন্তা। 

প্রাণদণ্ডে হইবে ঘণ্ডিতা, 
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কৌবব্য 

উলুপী 

কৌরব্য 

কৌবরব্য 

[ প্রথম অঙ্ক । 

হেন নৃশংসতা সহিতে নারিব। 

না না--হইবে অধর্শ তাহে 

উদাসীন পাকি যদি 
আজি এ কর্তব্য । 

ঘাতক--খঘাতক! 

্বদ্ধচ্যত কব শির, 

দেখি আজি কেবা রক্ষা করে 

কবি নাই অধর্ম আচার 

কবি নাই নীতিহীন কোন কার্য 

পাপেব কুহকে। 

শোন--শোন পিতা ! 

তব এই রূঢ অবিচাবে 
ভগবান্ বক্ষিবে আমায়। 

আর করিবেন রক্ষা তিনি 
যাহাব বনিত! আজি 

উলুঙ্গী নাগিনী। 

ঘাতক-_-ঘাতক ! 

সাবধান নাগের ঈশ্বর ! 
তৃতীয় পাগুব হেখ। 

থাকিতে জীবিত 

করিতে দিবে ন! তোমা নিষ্ঠুৰ আচার । 
আরে আরে দুর্বল মানব! 

নাহি ভয়-_ 

কালরূপী নাগের সম্মুখে? 
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চতুর্থ দৃশ্ত | ] 

অর্জুন । 

কৌরব্য | 

ভয়? কে করিবে ভয়? 

অর্জুন? নাম যার তৃতীয় পাওব? 

নামে যার কাপে ভ্রিভুবন, 

গাঁণ্ডীবে যাহার উদগারে অনল, 

বীরত্বে যাহার কম্পিত ধরণী, 

তাহারে দেখাও ভয় নাগের ঈশ্বর ? 

এখনি নিমেষে পারি 

বাণে বাণে পাতাল রাজত্ব তব 

করিতে শ্বশান । 

এই আমি কন্যারে তোমার, 
পত্রীরূপে করিম গ্রহণ, 

সাধ্য থাকে হও অগ্রসর 

প্রাণদণ্ড করিতে ইহার । 

এস--এস বাল! ! 

আজি হ”তে ধর্মপত্বী তুমি মোর, 

সাক্ষী ভুমি থাক জগন্নাথ । [ উলুপীর হস্তধারণ ] 

ধন্--ধন্ত আমি এতক্ষণে । 

এতক্ষণে ভগবান্ 
পুরালেন কামনা আমার, 
তৃতীয় পাগব জামাতা আমার । 

আনন্দ সংবাদ--আনন্দ সংবা-_ 

উৎসবের কর আয়োজন 

সুসজ্জিত কর নাগপুরী, 

নাগের জামাতা আঙ্ছি তৃতীয় পাব । 
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ভদ্রার্ন [ প্রথম অন্ক। 

এই_-কে আছিস--কে আছিদ্, 

কব্ রে ঘোষণ। আজি শুভ সমাচার 

উললপীর স্বামী আজি 

বিশ্বজরী তৃতীয় পাণ্ডব। 

কই--কোগা তোরা নাগিনীর দল ! 

'আয়-- আয়--ছুটে আয়, 

মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে 

বর-বন্যা1 লয়ে ঝা রে প্রাসাদে আমার | 

প্রস্থান 

শঙ্ঘধ্বনি ও উলুধবনি করিতে করিতে গীতকণ্টে 
নাগিনীগণের প্রবেশ । 

গীভ। 
লাগিনীগণ ।-- 

ওলে। নই চলু নিয়ে চন বরক'নে । 

ফাগুনের মধু ভব| উতল ক$% উপবনে ॥ 

বাজলো আঙ্গি মিলন বশী, 

উলু দে লো ও রূপসী, 

শাঁগ বাজলো হত পাগিস্ 

আজকে মধুর লগনে ॥ 

মরা গাঙে বাণ ডেকেছে, 

শুক্”না গাছে ফুল ফুটেছে, 

তাই প্রাণের বধু ছুটে এলো 

বাধতে প্রেমের বন্ধনে । 

[ সকলের প্রস্থান । 
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ছিতীর় অঙ্ক। 

পাঞ়জ্ম তেন্ত্য 2 

মণিপুর-_রামভদ্রের বাঁটা। 

বরাী ও ধনপতির প্রবেশ । 

বরাঙ্গী। ধন! দন! ও ধনু! কণ্তার কোন সন্ধান পেণি রে? 

ঝখন বেরিয়েছে, এখনো পণ্যন্ত কিছু মুখে দিইনি । বাড়ীতে ঠাকুর। 

এতথানি বেল! হয়ে গেল তারও নির্ভিসেবা হলো! না বাপার কি 

বল্তে।? একবার শা হর দেখে আয় 

ধনপতি। হু! এই রোদে বাড়ীর বার হয়ে মরি আঁ ক! 

তুই বেশ বলেডিদ্যা। চ" চ' আমার ভাত দিবি চ। কত বেলা হরে 

গেল। বাবা যদ্দি নাই-ই আসে, তাঝলে আমরা বি উপোধ বাবে? 

বরাম্ী। হ্যারে, এখনো! যে নারারণের পুছে। ভয়ণি। তুই তো 

বামুনের ছেলে হয়ে অত বজমান শিষ্টি থাকতে পূজে। আশ্রর 

কছুই শিখলিনে। কর্তী আর ধদিন রে, তখন সার চালাবি 

কিকরে? 

ধ্নপতি। আরে কর্ডাকে আগে ঘেতে দাও--তারপর দু” তিন 

দিনে ঠীপুজো লক্মীপুজো। থেকে দুর্গোচ্ছব_ষঙ্ছু। সব শিখে 

ফেল্বো। এখন শ্ধূ শুধু খাটতে যাই কেন? এখন কি আমার 

খাবার বয়স হয়েছে? এখন বাবা থেটে নিক বসে ঝমে থেলে 

চল্বে কেন? 
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ভদ্রার্জন দ্বিতীয় অঙ্ক । 

বরাঙ্গী। হ্যারে, বল্ছিন কি তুই? উপযুক্ত ছেলে হয়েছিদ্__ 
বুড়ো! বাপ আব ক্দিন খাবে বলতে? 

ধনপঙি। বনহধিন পারে প্রাণ খুলে খেটে নিক্। ম'রে গেলে 

খাবে কে? খন যে আপশোধষ কবৰে মা। বুঝলি? ৮৮৮” ভাত 

দিবি চ?। 

বরাঙ্গী। একবাব «] হয় দেখ 

ধনপত। আঃ! ক ঘেজ্ালাতন কবিন--আমি দেখতে ফেকৃতে 

পাঁববো না| আমার সকাপ ক'রে খেয়ে দেয়ে একটু ঘুমুতে হবে, 

নইলে মাথান ঠিক থাকে না। দিনরাত কত মাথার কাজ করতে 

হর জানিস তো? 

বরাঙ্গী। তুই আবার মাথার কাঁজ কি করিস্ রে ধন্ত! দ্রিন- 

রাত্তির তে! বেডিয়ে বেড়াস্। 

ধনপতি। বলি সেটাও কি মাথার কাজ নর। বাক--ভাত দিবি 

কিনা বল্% নইলে নিজে গিয়ে বেড়ে নোব বল্ছি। 

বরাঙ্গী। মিন্সের কিআকেল বাবা । এতখানি বেল। হয়ে গেল 

বাড়ী টোক্বার নামটি নেই । 

ধনপতি। কোথার মদ ফদ খেয়ে ৯িৎপাত হ'য়ে পড়ে আছে। 

বরাঙগী। সেকিরে! বুড়ো মিন্দে মদ খায়কি রে? 

ধনপতি। তা আর জানো না, মন মন বদমাইসি। আমি 

দেখিয়ে দেবো তোকে । 

বরাঙ্গী। দিস্ঠো; তাহ'লে আর বাচাবো। একট] পেলগয় হয়ে 
ষাবে না? 

ধনপতি। ওই শোন্ মা, বৈঠকখানার ঘরে কি রকম খুটখাটি শব 
হচ্ছে । চোর ঢুকলো নাকি? 
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প্রথম দৃশ্। | ভদ্রার্জুন 
বরাঙ্গী। দেখ--দেখ-শ্রিগ্গীর দেখ, কাপড় চোপড়গুলে! চুবী 

কবে না পালার । 

ধনপতি। আচ্ছ।-_মআচ্ডা_ দেখছি । 

[ বাস্তভাবে প্রস্থান । 

বরাঙ্গা। ওমা, চোবেব কি সাহস গা। দিন-দ্রপুবে ঘবের 

ভেতর ঢুকেছে । আচ্ছা বুকের পাটা তো! 

বরবেশী রামভদ্রকে লইয়া ধনপতির প্রবেশ । 

রামভদ্র । আবে ছাড়, ছাড়-আমি চোব নই । 

ধনপতি। এই দেখ. মা, চোরকে ধ'রে এনেছি । 

রামভদ্র। আরে করিস্ কি ছোড়া? 

বরাঙ্গী। ওমা-_তোমার একি কাণ্ড গো! দ্রপুববেলায় বৰ 

সেজেছ কেন? বুড়ো বন্ধদে আবার একি সপ রে মিন্মে? এদিকে 

নারায়ণও উপোস বাচ্ছে--বলি আকেল কি তোমাৰ ? 

বামভদ্র । হে-হে-তে ! মহানাজ নাগপুবীতে যাচ্ছেন নাগকল্তাৰ 

সঙ্গে তার যেবিয়ে। রাজ্যে মহা হুনুস্কুল পড়ে গেছে । 

বরাঙ্গী। তাতে তোমার আব কি হযেছে? যহারাজ যাচ্ছেন 

বিয়ে কব্তে-__-ত। তুমি বর সেজেছ কি কব্তৈ? ছিঃ ছিঃ ! 

রামভদ্র । কি করি বলো-_ আমি মহারাজেন বয়ন্। মঙ্তারাজ 

আমায় অনেক ক'রে বল্লেন-বয়স্ত, তোমাকে আমার সঙ্গে নাগপুবীতে 

যেতে হবে। কাজেই মহারাজের খাতিব তো রাখ তে হবে। 
বরাঙ্গী। তা তুমি বর সাজ লে কেন? 

ধনপতি ! দেখ মা! বাবাকে বেশ মানিয়েছে । বাবাও নাকি 

বিয়ে করতে যাচ্ছে? 
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বরাঙ্গী। হ্র্যাগা, তুমি তো! মহারাজের সঙ্গে বাবে, তবে বর 
সেজেছ কি করতে? কি ঘেম্নর কথা। এদিকে ঠাকুর উপোস 
যাচ্ছে, এতথানি বেলা হ'রে গেল। 

ধনপতি। বাবার মাথী খারাপ হয়ে গেছে মা! থাক্, তুই 

ভাত দ্িধি ৮ | বাবাও বাবা! দেখ, আমি তাহলে নিতবর হয়ে 

যাবো । তাহ'লে পাজিগে--কেমন ? 

রাঁমভদ্র। ওরে, আমি যে মহারাজের নিতবর হঃয়েছি-তুই 
আবাব নিতবরের নিতবর হবি? দুব আহাম্মক, তাকি হয়? গিষ্নী! 
চট্ করে আমার দ্বটো! ভাত দাঁও-_খেয়েই বেরুতে হবে | 

ববাঙ্লী। ঠাকুর পূজো! করবে কে? তুমি এক পেট গিল্বে-- 
ওদিকে ঠাকুর উপোস বাবে? যাও বল্ছি, ওসব ধাষ্টপনা রেখে 
দাও-কাপড় চোপড় ছেড়ে ফেলগে । শিগ্গীর ঠাকুর পুজো! সেবে 
নাও। আহী, বেল। ঢপুন হয়ে গেল গা! মিন্সের ধাষ্টপনা দেখে 
আমার গা বিষ. বিষ, কর্ছে। 

ধনগতি ! দে নামাঁআচ্ছা করে ধনঞ্জয় ক'রে, বাবার চালাকি 
ধেগিরে বাক্। উনি যাচ্ছেন মহারাজের বিয়ে দিতে নিতবর 
ঘেজে। আচ্ছ! বে-আাকেলে লোক, বুদ্ধি শুদ্ধি যোটেই নেই। 

রামভদ্র। আমি কি সত্যিই ধিয়ে কর্তে যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি 
মহারাজের নিতবর হ'য়ে- তাতে আর দোষ কি। 

বরাঙ্গী। তুমিও যেমন--তোমাঁর মহারাজ ও তেমন | অমন বিয়ের 
যুগা সোনার চাঁদ মেয়ে থাকৃতে বুড়ো বয়ষে আবার বিয়ে। 
কেন মেয়ের বিনে দাওনা, জামাই আস্থক। 

রামভদ্র। রাজ! মহারার্জের কথাই ছেড়ে দ্াও। রাণীর ছেলে 
হ'লোনা বলে তাই মহারাজ আবার বিয়ে করতে বাচ্ছেন। চলো 
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প্রথম দৃগ্ত। ] ভদ্রার্জুন 

চলো" বাঁ হয ক'রে ঠাকুর পুজোটা সেরে দিইগে চলো, এখুনি বেরুতে 
হবে। 

বরাঙ্গী। তুমি বাড়ী থেকে যাবে, তোমার ঠাকুব পূজে। করবে কে? 
বামভদ্রে। কেন, ধন্থু আমার কর্বে। 

ধনপতি। আমাৰ দ্বারা ওসব পুজো ফুজো হবেনা ব'লে দিচ্ছি, 
আমার ওসব মোটেই ভাল লাগে না। ৰ 

বামভদ্র । 1 হয় ক'রে ছুটে। একট। দ্বিন সেরে দিও বাবা! 
বরাঙ্গী। তোমার বাওয়] হবেন। বল্ছি। 

বামভদ। আবে মহারাজের যে হ্ৃকুম, না গেলে বক্ষে আছে। 

দোহাই গিন্নী! তুমি আব ফ্যাচাং বাড়িও না। রোজ রোঞ তে। 

গাকব পুজো করি-_দিনকতক্ না হয় বন্ধই থাকুক না, তাতে আর 

দোষ কি। পুজো হচ্ছে কি না হচ্ছে, এতো আর কেউ দেখতে 

আপবে না। কি বলবাবা ধনু? 

ধনপতি। তা মন্দ নয়। ঠাকুরট।কে না হয় টান মেরে জলে 

ফেলে দিনে আসি । 

বরাঙী | হ্যাগ!। সেকি গো? কুলদেবতা--তার পুজে। বন্ধ 

থাকৃবে? মহাপাপ হবে যে। ও বাধা ধন! ওকথ। বলিস্নে 

বাবা-মিন্সের মত তুইও কি উচ্ছন্নয় গেছিল? সাতকাল গিরে 

মিন্সের এককালে ঠেকেছে-ওর কথা শুনিন নে। মিন্সের পোষাক- 

গুলে। খুলে নে তো, চালাকি পেয়েছে । 

ধনপতি। পোষাক খোলে। বাবা-পোষাক খোলো, মাতৃআজ্া 

কভু আমি না করিব হেল। | [ পোঁবাক খুলিতে উদ্ভত হইল ] 

রামভদ্র। আহা-হা, করিস্কি--করিল কি বাপ.! অনেক কষ্টে 

যে বরের পোষাক বোগাড় করেছি । 
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ভদ্রার্জন | দ্বিতীয় অঙ্ক । 

বরাঙ্গী। তোমার পোষাকের মুখে আগ্তন। নে নে__খুলে নে-_ 
খুলে নে। 

ধন্পতি।  খোল--খোল বাপ. রাঁমধন 

খোল বরবেশ । ছিঃ-ছিঃ ! 

এ বেশ কি সাজে হে তোমার? | খুলিতে চেষ্টা ] 
রামভদ্র। চোপরাও বল্ছি ! লরে যা-সরে যা, আমি কিছুতেই এ 

পোষাঁক খুল্বো৷ না। এখুনি একট রসাতল হ'য়ে যাবে গির্নী! বারথ 

কর--বারণ কর বল্ছি। 

বরাঙ্গী। ঠাকুর পূজে| করবে কে? 

রামভদ্র। তোমার বাবা কর্বে। 

বরাঙ্গী। বটেরে মুখপোড়া মিন্সে! আজ তোকে বেশ ক'রে 

শিক্ষা দিয়ে দিচ্ছি । দীড়া_দীড়া, ঝাঁট1 গাছাটা। আনি। 
রামভদ্র । ছাড়, ছাড়, রে ধেনো, ছেড়ে দে-_ ছেড়ে দে বল্ছি। 

[ জোরপূর্বক ছাঁড়াইয়! লইয়। পলায়ন। 
বরাঙগী। ধর্--ধর্, মিন্সেকে ধর্। ওমা, কি সর্ধনেশে লোক 

গো_পালিয়ে গেল 

ধনপতি। যাক্ না, যাবে কোথায়- আবার তো। আস্তে হবে। 

তখন আচ্ছ। ক'রে কুঁৎকে দেবো । বুঝলি মা? 

বরাঙ্গী। তাই দিস্ বাবা তাই দিস, আচ্ছ। ক'রে কুৎকে দিস্। 

এখন চ' বাবা, যা হয় ক'রে ঠাকুর পুজোটা ক'রে দ্বিবি চল্। ঠাকুর 
কি উপবাসী যেতে আছে। 

ধনপতি। আচ্ছা আচ্ছা, তাই দিচ্ছি। তুই ভাত বাড়বি চল্ 
সামি এক স্তরে কাজ সেরে দিচ্ছি। 

[ প্রস্থান । 
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দ্বিতীয় দৃশ্ত | ] ভদ্রার্জ্ঞন 

বরাঙ্গী। য়র্যা! নিতবর হয়েছেন? ছিঃ-ছিঃ! মিন্দের একটু 

লঙ্জ। সরম নেই গ1! 
[ প্রস্থান । 

ভিত্জীন্স দ্ুশ্্য 

উদ্যান । 

অজ্ভুন ও উলুপী। 

উলুগী। সত্যই কি চলে যাবে তুমি 

অজ্জুন । 

ওগে। প্রিয় ত্যজিয়! 'আমার ? 

তোমারি বিহনে কেমনে থাকিব আমি 

কহ মোরে তৃতীয় পাঁওব ? 

কি করিব নাগের নন্দিনী ! 

গাকিবার নাহিক উপায় । 

'্বাদশ বৎসর তীর্থ পর্যটনে 

হুইবে ভ্রমিতে। 

একস্থানে বহুদিন বঞ্চিলে প্রেরসী 

নাহি হবে নিয়ম পালন । 

তোমারে তে কহেছি সকলি 

কি কারণ হেন বেশে ভ্রমণ আমার । 

করিও না ছুঃখ অভিমান 

আবার আসিব হেথা, 

তব অনাবিল প্রেমনুধা করিবারে পান ; 
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অজ্ঞুন। 

[দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ 

এবে মে!রে দাওলো বিদায় । 

মোর আশাপথ পানে চেয়ে আছে 

ভ্রাতগণ আর সে জননী-- 

আর সেই তব ঘম আর একজন 

হদ্ঘ-সঙ্গিনী পাঞ্চাল নন্দিনী । 

ওগো হৃদয়-বল্পভ ! 

প্রাণ কি কাদে না তব, 

তেন নিষ্টবত1 বাণী কহিতেছে মোবে। 

তব সনে কিবা মোর 

ছুশ্ছেদ্ বন্ধন হইয়াছে এবে 

কেন তাহ ভূলে যাও তুমি? 

তবে হে শি্টব ! 

কেন আঙ্জি মাগিষ, বিদায় ? 

গীত। 
মম পুম্পিত উপবনে থাক বপিয়|। 

ওগে মে(ব দযিত পাক হৃদি রহিত করিয়। ॥ 

আমি প্রেম বারি দানে তুধষিব তোম।রে, 

বানব হে ভাল বাখি হাদি মাঝারে, 

শোনাবে! তোমাবে গান জোছনা রাতে 

বাহুতে বাহু দুটি দিয়া ।, 

উলুপী! উলুগী! প্রে্সী আমার ! 

বাধিও ন1 অশ্র্জলে 

ভুশ্চেগ্চ বন্ধনে মোরে । 

কর্তব্যের আবাহন ডাকে বার বার 
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দ্বিতীয় দৃশ্ত | ] ভদ্রার্ছুনা 

থাকিবাব নাহিক সময় । 

তব সঙ্গ হ'তে লইতে বিদাঁয়__ 

হায় অতী ! আমারো! হদয় আজি 

ওঠে যে কাদিনা। 

তব প্রেম তব ভালবাসা 

নহে এলিবার। 

স্বর্গস্ুখে আছি যে মগন; 

কিন্ু কি কবিব-__ 

উপায় বিহীন আমি, 

যেতে হবে হাজিবা ভোমাবে 

কর্মেব পালনে । 

যেখানেই যতদূরে থাকি 

লে! স্বন্বণী 1! তব স্থৃতি 

থাকিবে জাগ্রত সদ্দ। অন্তর মাঝাঁবে। 

পাবে পুনঃ দবশন মোর 

বাধিও নী প্রণয় শুঙখলে,.আব। 

পঞ্চ ভাই তাই ছুঃথিনী জননী সাথে 

আজীবন সহিতেছি দারুণ যন্বণী, 

জ্ঞাতি ভ্রাত। শত্রুতা করির। 

কাঁড়ি নেছে আমাদের পশ্বর্যা সম্ভাব, 

কেঁদে কেঁদে গত হয় ধিবস রজনী । 

বতদিন নাহি পারি 

সে দুঃখের অবসান করিতে ুন্দরী, 

ততদিন--ততর্দিন বিলাস-ব্যসন 
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মভদ্রীজ্ভুন 

উলুপী। 

নুন । 

[দ্বিতীয় অঙ্ক । 

আত্মনথ করিয়। বর্জন 

যুঝিতে হইবে সেই শত্রগণ সাথে. 
যদি দেবের কৃপায় হয় স্থথের উদর, 

তবেই--তবেই শ্ররিয়ে ! 

জীবনের সব আশ! পারিব মেটাতে । 

'দনে দিনে দিন চলে যায় 

ভাবিতেছি হায় কতদ্দিনে 

স্থখ-উষ] হইবে উদয় 
ঢঙাগা-দলিত সেই ঘন অন্ধকারে । 

তবে কি সত্যই তুমি 
যাঁবে প্রিয়তম কাদায়ে আমারে? 

ওগো মোর জীবন-সর্ববস্থ 1 

৪গো মোর ইষ্টদেব ! 

বাবে বি লয়ে চলো মোরে, 

কায়। ছাড়া ছায়? হায় 

থাকিবে কেমনে ? 

যৌবনের প্রথম উধায় 

জাগালে যে প্রাণে মোর বসস্ত হিল্লোল-- 

পদে ধরি ওগে। মতিমান্ ! 

হয়োনা পাষাণ, 

স্থান দাও চয়ণে তোমার । [ পদধারণ ] 

উলুপী! উলুগী! নাগিনী সুন্দরী! 
বাধি মোত্রে প্রেষের গণ্ডীতে 

প্রাণেতে দিওন! মোর দারুণ ঘন্ত্রণা | 
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দ্বিতীয় দৃশ্ত। ] ভদ্রার্জুন 

কর্তব্য ঘে করে আবাহন 

বহুদিন গত হ'লে! 

তব সহ বঞ্চিয়া হেথায় । 

জানিন]। সেথায় ভ্রাতগণ মোর 

জননীর শাথে কি ভাবে কাটায় কাল 

অরিকুল মাঝে। 

আমি যদি না ফিরি এখন 

চিরদিন কলঙ্কের গুরুভার করিতে বহন 

হইবে আমারে । 

ন। না--পারিব না 

অহিতে কথনে। তাহা। 

ছাড়ো মোরে-দাওগে। বিদায় 

থাফিবার নাহ্িক উপায় । 

কৌরব্যনাগের প্রবেপ। 

কৌরব্য। উলুপী ! উলুপী! 
উলুপী। বাবা! [ কীদিয়৷ ফেলিল | 

কৌরধ্য। একি ! কি হয়েছে উলুপী ! তুই কাদছিস্ কেন মা? 
তৃতীয় পাগুব ! ম! আমার কাঁদছে রেন? ১ 

অজ্জুন। নাগেশ্বর ! আমি চ'লে বাচ্ছি শুনে কন্তা তোমার-_ 
কৌরব্য। সেকি! তুমি চলে যাবে অর্জুন? 
অজ্ছুন। হ্যা নাগরাজ ! অনেকদিন হয়ে গেল হস্তিন|! ছেড়ে 

এখানে এসেছি, আমার জন্য আমার ভ্রাতারা খুবই চিত্তিত হুক 
পড়েছে-জননীও বোধ হয় আশা পথ পানে চেয়ে আছেন। নিয়ম" 
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'ভঙ্রার্ছুন [দ্বিতীর অঙ্ক । 

ভঙ্গের জন্ঠ ছাদশ বংসর তীর্থ পর্যটনে বেরিয়েছিলাম ৷ দ্বাশ বৎসর 

প্রায় উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে- আমাৰ ফের্বার সময়ও উপস্থিত । 

কৌরব্য। আমাদের কাণিয়ে তুমি চলে যেতে চাও? ওই দেখ, ম! 
'শামার সে কণ।| শুনে কঠকাদ্ছে। তোমার যাওয়া হবে না অজ্ঞুন। 

মা! তুই ভাবিস্নে। অর্জুন যাবে না, আমি তাকে যেতে দেবো না। 

অঙ্ুন। আমায় বাধা দেবেন না নাগেশ্বর ! আমায় কর্তব্যের 

পথ হ'তে বিচলিত কর্বেন না। আমার জন্ত ছুঃখিত হবেন না- আবার 
আমি আল্বো। এখন দয়! ক'রে আমায় যাবার অনুমতি দিন্। 

কৌরব্য। তবে কি তুমি আমাদের কাদাবাব জন্তে এখানে 
এসেছিলে পার্ধ? 

অগ্ঞুন। আমি স্বেচ্ছায় এখানে আপিনি মহারাজ ! আপনার বক্তা 

হরিদ্ারে গঙ্গীগর্ড হ'তে আমাম্ এখানে নিরে এলে! । আমায় অপরাধী 

কর্বেন না। 

কৌরব্য। তাহলে সত্যই তুমি যাবে? 

অঞ্জন | $7, আমায় যেতেই হবে । এক একট? দিন চলে যাচ্ছে 

আমায় ততই যেন অতিষ্ঠ ক'রে তুদ্ছে। বাধা দেবেন না, আমি 

চল্লাম, জীবনে আপনাদের ভুলবো! ন1। বিদায় নাগরাজ--বিদার 

উলুপী ! দ্রুত প্রস্থান। 
কৌরব্া। অজঙ্ুন! অর্জুন! ওরে কে আছিস্ তৃতীয় পাগুবকে 

ধব্--তৃতীয় পাঁওবকে ধর্ ! | ক্রত গ্রস্থান ] 
উনপী। চলে গেল__চ'লে গেল! 

হৃদয়ের টাদ মোর অন্ধকার 

করি হায় জীবন আকাশ--. 

গুনিল না কোন অনুরোধ । 
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তীয় দহ] ভদ্রার্জ্জুন 
শ্রাধণ বরিষা পড়িল ঝরিয়া, 

তবু তার গলিল না প্রাণ। 

চলে গেল_ চলে গেল 

দেবতা আমার । উঃ! উঃ! 

কীদ্-_রকাদ্ লে! উলুগী । 
'আর বুঝি দেখা তাব পাধিনে জীবনে । 

এত সে পাষাণ যদি, 

তবে কেন তারে নিয়ে এন 

মুগ্ধ হয়ে জূপে তার 

হরিদ্বার গঙ্গানীর হ'তে । 

কেন আজি দিমু তারে 

ধিলায়ে সর্ধদ্ঘ মোর 

ন] ভাবিয়া! হিতাহিত 3 

তাহ'লে তো হেন ভাবে 

হতো না দহিতে মোরে দহন জালায়। 

ওগো দেব! 

ওগে! মোর মেহের সম্পদ ! 

দেখ! ধিও স্বপনে আমায়। 

চিত্রভামু ও রামভদ্রের প্রবেশ। 

চিত্রভান্ু। সুন্দরী! 
উলৃপী। একি! কে তোমরা? 

রাঘভদ্র। দেখুন রাজনন্দিনী! ইনি হচ্ছেন সেই মণিপুর-রাজ 
'চিত্রভান, আর আমি তীর প্রীমান্ বরন্ত-নাম আমার শ্রীমান্ রাঁমভদ্র 
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ভদ্রার্জুন [দ্বিতীয় অঙ্ক। 

শন্ী। মহারাজ আপনাকে বিবাহ করতে এসেছেন, আমি নিতবর 

হ'বেতার সঙ্গে এসেছি । 

চিত্রভান্ত ৷ তোমার সঙ্গে যে আমার বিবাহ্ হওয়ার সমস্ত ঠিকঠাক 

হ'য়ে গেছে, সেইজন্য আমিও তোমায় বিবাহ করতে এখানে এসেছি। 

উল্লুপী। আপনি এন এখান থেকে যান্ মণিপুর-রাজ ! 

রামভদ্র । তা যাবে বৈকি! দেখুন রাজনন্দিনী ! আমরা কাঁল 

সন্ধ্যা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি, তোমার পিতাকেও সংবাদ 

পাঠিয়েছি । আমবা একটু বেড়াতে বেরিগেছিলাম, জনৈকা দাসীর মুখে 

শুন্তে পেলাম রাজননদিনী' এই উদ্ভানে বায়ু দেবন কর্ছেন ; তাই মহারাজ 

বল্লেন বিবাহ তৌ) হবেই, একবার রাঁজকন্তাকে দেখে যা ওয়। যাক্-_তাই 

আমর] এখানে এসেছি । যাক্, এখনি চ*লে যাচ্ছি; কোন ভয় নেই। 

চিত্রতভান্গ। বয়ন্ত ! রাজকুমারী সত্যই সুন্বসী। 

রামভদ্র । দেখুন দিকিন্ জন্দরী হবে না? আহা-_মাহ1 ! 

চিত্রভাঙগ । চলো বয়স্ত ! আমরা এখন শিবিরে ফিরে যাই। 

উলুগী। মহারাজ ! আপনি ছঃখিত হবেন না, আমার বিবাহ 

হয়ে গেছে। 

চিত্রভান্ু। সেকি! 

রামভদ্র। একি শুনি আচম্বিতে বজ্র নিনা্ ? 

উলুপী। সত্যই আমার বিবাহ হ'য়ে গেছে । 

চিত্রভান্ত। মিথ্যা! আমি তৌ৷ সে সংবাধ জানিনা । তাহ'লে 

কি নাগরাজ আমায় অপমান কর্বার জন্ত এখানে নিমন্ত্রণ করে 

নিম্নে এলে! ? বল, কার্ সঙ্গে তোমার বিবাহ হয়ে গেছে? 
উল্পী। বীরশ্রেষ্ঠ তৃতীয় পাণডব অর্জুনের সঙ্গে। তিনিই এখন 

আধার স্বামী | 
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দ্বিতীর দৃশ্ত | ] ভঙ্ঞার্ছুন 

চিত্রভান্। বটে! অপমান--আমার অপমান ? নানা, মিথ্যা 
কথা; বিবাহ হয় নাঁ-হতে পারে নাঁ। অসম্ভব । 

উলুপী। অসম্ভব নয় মহারাজ ! সত্যই আমি বিবাহিতা । 
রামভদ্র। হায়হায়-হায়! বাড়া ভাতে ছাই পড়লো। এখন 

নিতবর সেজে এসে শুধু শুধু ফিরতে হবে? মহারাজ ! আমি 

যে হতভম্ব হয়ে গেলাম। ভেবেছিলাম, নাগপুবী থেকে আমিও 
একজন স্থন্দরীকে বিয়ে ক'রে নিয়ে যাবো । হা৷ ভগবান! 

চিত্রভান্গ। যাক্, শোন রাজকন্তা ! বিবাহ হয়ে গেলেও তুমি 

আমায় পুনর্বার বিবাহ কর; যেহেতু তোমার পিতা বখন আমার 
অঙ্গে তোমার বিবাহ দিতে সম্মত হয়েছিলেন । 

উলৃপী। আপনি পিতার কাছে গিয়ে বলুন গে। তবে স্থির 

জান্বেন, আমি বিবাহিতা। পুনরায় বিবাহ হওয়। খুবই অসম্ভব । 
রামভদ্র। তাতে আর দোষ কি সুন্দরী! ইচ্ছে করলে তিন 

চার বার বিয়ে হতে পারে। তারপর আমাদের মহারাজও অর্জুনের 

চেয়ে কম বীর নন্। 

উলুপী। আমায় বিরক্ত করবেন না। সরুন, আমি যাই। 
চিত্রভান্ু। ফীঁড়াও! সত্যই যদি তাই হয়, তাহলে নাগরা্জ 

আমার কন্তাদানে প্রত্যাখ্যান কর্ধেন, তখন তোমাকে আমি আর 

ছাড়বো ন1; তুমি আমার অঙ্গে শিবিরে চলে এস রাজনন্দিনী ! 

রামভদ্র । তা বৈকি! হাতে পেষে ছাড়া উচিত নয়; বলা যায় 
না, শেষকালে কি হয়। তার চেয়ে আগে থেকেই সাবধান হওয়া উচিত । 

চিত্রভান্ু। এস নুরী ! | 
উলুপী। মনে রাখবেন, আমি রাজকন্ঠা--তার মর্যাদা নষ্ট 

কর্ধেন না। 
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ভদ্রার্জুন [ দ্বিতীয় অঙ্ক । 

চিত্রভান্প। কি স্পর্দঘার কথ! তুমি যি এখন স্বেচ্ছায় আমার 

শিবিরে ন। যাও, তাহ*লে বলপুর্বক তোমায় এখান হ'তে নিয়ে যাবো। 

উলুপী। কি বল্লেন_কি বল্লেন? সাবধান! যা ঝলেছেন, 
আর বল্বেন না । পণ ছেড়ে দিন্। 

চিত্রভানু । বয়ন্ত ! 

রামতদ্র | শীত হরণটা সেরে ফেলুন ন1। 

'চিত্রন্থান্ধ। এস স্ুন্দবী ! | উলুপীর হস্তধারণ ] 

উলুগী। একি! ছাড়ুন-_ছাঁডুন-_ 

চিত্রভান্গ। তা হবে না, তোমাকে বিবাহ কববার জনই ষে 

"আমি এখানে এসেছি । চলে এস। 

উলুপী। ওগেো-কে আছ, দাঁনবকবল হ'তে আমায় রক্ষা কর। 

[ উলুপীকে টানিতে ট'নিতে সকলের প্রস্থান । 

ভুজ্ীল্ ক্ুম্থ্য £ 
কর্কটনাগের কক্ষ । 

কর্কটনাগ স্ুরাপান করিতেছিল ও নর্তকীগণ গাহিতেছিল। 

কর্কট । নাঁও--নাও, চালা$-- চালাও, হরদম চালাও | . কেবল 

শ্কুষ্ডি কর, আর নর্তকীদের সঙ্গীত শ্রবণ কর। এই-ফীড়িয়ে দেখছ 
পকিস্চালাও "চালা ও। 
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তৃতীয় দয | ] ভদ্রাঙ্জুন 

গীত। 

সথ!! তোমারে বড় ভালবাসি । 

জ্যোঞছন হনসিত জদষ আকাশে 

তুমি হে আমদের শারদ শশী। 

ভুমি আসিবে বলিযা, 

বাখি যে খুলিয।, 

জদয ছুয়।বখ।নি সারানিশি। 

জানি না কখন, জাাগাবে শিহরণ, 

তোমাবি উত্ল কব! মধুর বাশী ॥ 

নর্তকীগণ | 

কর্কট | যাও--বিশ্রাম কবগে। আমি তোমাদেব ওপব খুবই সন্থু্ 

হয়েছি । [ নর্তকীগণের প্রস্থান | এ জীবনট] চন্ছে মন্দ নয়। সংসাব 

দুশ্চিন্তাব হাত এড়িবে এ একবকম “বশ আছি, কিন্ধু স্ত্রী আমাৰ 

একটু অন্ত বকমেব। তাব দিবাবাত্রেক অভিযোগ শুনতে শুনতে 

আমি পাগল হয়ে যাই। সেচায় বাজবণা হ'তে--চাঁও কি সম্ভব! 

রাজ-ছৃত্য আমি, বাজী হই কি কবে? এ তাব অন্তাষ দাবী। 

ছদ্মবেশী চিত্রভানুর প্রবেশ । 

চিত্রভাঙগ। অন্যায় দাবী নষ বন্ধ! সংসাবে মানুষ বড় হতেই 

চার, এ অতি সত্য কথ]। 

কর্কট। কেতুমি? 

চিত্রভান্ু। একজন বিদেশী বদ্ধ। 

কর্কট। বিধেশী বন্ধু! কি চাও তুমি? 
চিত্রভা্ু। নাঁগ-গেনাপতি ! আমি তোমার সৌভাগ্য দিতে 

এসেছি। 

কর্কট | সেকি | 
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ভদ্রাঙ্ছুন [ দ্বিতীয় অঙ্ক । 

চিত্রভান্ু। বিশ্বাস কর আমায়। শুন্তৈ পেলাম, তুমি রাজ- 
সিংহাঁসনের কথ! কি বল্ছিলে ? 

কর্কট । হ্যা, আমার স্ত্রী চায় এই নাগরাজ্যের অধীশ্বরী হ'তে । 

সেনাপত্তির স্ত্রী সে, এ বে তার অগ্তায় আকিঞ্চন। 

চিত্রভান্গু। অন্ঠার আকিঞ্চন নয়। সেনাঁপতির স্ত্রী কি রাজরাণী 
হ+তে পারে না বন্ধু? মানুষ ইচ্ছ। করলে সবই হ'তে পারে। 

কর্কট । অসম্ভব । 

চিত্রভান্ধ। মনের দুর্বধলতাই মানুষকে বড় হ'তে দেয় না। তুমি 
চেষ্টা করলেই নাগরাজ্যের অধীশ্বর হ'তে পার্বে। 

কর্কট । কেতুমি? 

চিত্রভান্থ। সুহাদ। ভবিষ্যৎ উন্নতি-পথের প্রদর্শক । 

কর্কট । সত্য পরিচর দাও, ভুমি কে? 

চিত্রভান্ু। আমায় তুমি প্রতিঞ্তি দাঁও সেনাপতি যে, আমাব 
নির্দেশিত পথে তুমি চালিত হবে। 

কর্কট । কি জন? 

চিত্রভান্ু । সৌভাগ্য প্রতিষ্ঠায় । 

কর্কট। সৌভাগ্য! আমি তো ছ্ডাগ্যের কশাঘাঁতি মোটেই 

অনুভব করতে পারিনে। জীবনে তে! কোন অভাব নেই। 
চিত্রভান্ু । অভাববিহীন লোক জগতে নেই। যাঁর আছে তারও 

অভাব--যার নেই তারও অভাঁব। ছুমি কিরাজ। হ'তে চাও না বন্ধু? 

কর্কট। আমি তোমার বন্ধু? এরূপ অযাচিতভাবে বন্ধুত্ব স্থাপনেব 

মর্ম ফি আগম্থক? আমি ধেশ বুঝে উঠতে পার্ছি না। আগে 

তোমার সঠিক গরিচয় ও, তবেই মি তোমায় বন্ধ তেখে ছেলে 
নিতে পারুবে। 
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চিত্রভান্গ। ঠিক তো? 
কর্কট। হ্ট্যা। 

চিত্রভান্থ । আমি মণিপুব-রাজ চিত্রভানু | 

কর্কট। [ বিশ্মিতভাবে 1] মণিপুরবা্ ! 
চিত্রভান্গ। হ্যা, আমিই সেই অপমানিত মণিপুররাজ । আমাব 

সঙ্গে তোমাদের মহারাজ তার কন্ঠার বিবাহ দেবেন বলে আমাকে 

এখানে নিয়ে এলেন, কিন্তু এখানে এসে গুন্লাম, তৃতীয় পাণ্ডৰ 

অঞ্ধুনের সঙ্গে কন্তার বিবাহ হ/য়ে গেছে । 

কর্ষট। হু বুঝেছি। আদ ছুদিন হলো রাজকন্তাও অুস্ঠ 
হয়ে গেছে। অনেক অনুপন্ধানেও তার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। 

তবে মহারাজ আপনারই ওপর সন্দেহ করেছেন; সেইজগ্ঠ আমার 

উপর আদেশ হয়েছে, আগামী কল্য মণিপুব রাজের শিবির আক্রমণ 

কব্তে হবে। তাকে নাগরাজ্য হ'তে বিতাড়িত ক'রে দিতে হবে। 

চিত্রভান্ । সেইভস্তই তে বল্ছি সেনাপতি, আমি তোমার 

সৌভাগ্য দিতে এসেছি। স্বামী তূমি_ন্ত্রীর বাসনা পূর্ণ কর। তোমার 
সৌভাগ্যলাভের বণ স্থযোগ উপস্থিত, এ সুুযেগ তুমি হেলায় হারিও 
না বন্ধু! 

কর্কট। আপনি কি চান্ মহারাজ? 
চিত্রভান্থ। চাই আপনার সাহায্য ; অবশ্ত এর বিনিময় তুমিও 

পাবে। 

কর্কট। আমায় কি করতে হবে ? 
চিত্রভান্থ। তুমি যদ্দি কৌশলে মহারাজকে বন্দি করতে পার, 

তাহ'পে যুদ্ধ-বিগ্রহ কিছুই হয় না। অযথা রক্ষপাত-লোকক্ষয় হয় 
না। আর বিন! পরিশ্রমেই তুমি এই নাগরাঞ্যোর অধীশ্বর হ'তে পারে ।' 
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কর্কট । আমার কর্তব্য কি তাই মহারাজ ? 

চিত্রভানগ। আত্মার উন্নতিকল্পে মানুষকে অনেক কিছু হ্যায় অন্যায়ের 

আশ্রধ নিতে হয়। ভেবে দেখ, হয়তো জীবনে এমন স্থযোগ আস্বে 

না। তুমি কি চিরদিন এম্নিভাবেই আদেশবাহক থাকতে চাও 

সেনাপতি ? 

কর্কট । আমি বুঝতে পার্ছি, এসব বোধ হয় আমার স্ত্রীর 

খেলা অদ্ভুত নাবী-চরিত্র। ন1! মহারাজ! মার্জনা করবেন আমায়, 

আমি অতথানি কল্রষিত করতে পারবো না আমার প্রবৃতিটাকে। 

সৌভ্যগ্যলাভের জন্তঠ জাতিদ্রোহী- প্রভুত্রোহী সাজ্তে পার্বে। না। 

আমার এ আঘেশবাহকের জীবনই ধন্ত। অনেক বড় হয়েছি মহারাজ ! 
ছিলাম দ্বিদ্রের সম্তান_এখন হয়েছি রাঙ্য্ের সেনাপতি; এর চেয়ে 

আর কি বড় হওয়ার আশা করতে পাবি। আপনি যান, আপনার 

কথায় ক্রমশঃ যেন আমি চঞ্চল হয়ে পড়ছি। 

চিত্রতান্ত। চঞ্চল হবার কিছুই কারণ নেই। কেন তুমি হেলায় 
এ স্তযোগ হারাতে চাও বন্ধু! মনে কর একবার তোমার পত্ীর 

সেই অশ্রভারাত্রান্ত মুখখানি । স্বামী তুমি তার-_তাকে সুথিনী 
করাও কি তোমার কর্তব্য নয় ? 

কর্কট । হ্যা, কর্তব্য আমার। 

পত্ধীরে সুখিনী করা শ্বামীর কর্তব্য ; 

কিন্ত হে রাজন ! 

এইভাবে অধর্ষ্ে আশ্রয় করি 

নথিনী করিতে হবে পত্বীরে আমার-- 
আর করিতে হইবে 

নিজের উন্নতি । 
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চিত্রভাঙ্ছ। 

ককট । 

নানা_লহেক সম্ভব, 

নহে ইহ! সৌভাগ্য প্রতিষ্ঠা । 
কেন তুমি কবিতেছ ভুল। 

নাগবাজসহ 

কন্া। হেতু বাধিবে সমর, 

তুমি হও সহায আমাব-_ 

বিনিমধে নাগবাজ্য উপহার 

ধিব হে তোমাবে, 

বিনাশ্রমে হবে তুমি এ বাজ্যেব বাজ]। 

বাজা--বাজা--- 

বিনাশ্রমে এ রাজ্যেৰ হবে। অধীশ্বব | 

দ্বিবাবাত্র পত্বী মোব ফেলে অশ্রজ্রল 

কবে ফে চঞ্চল মোরে 

আহাবে বিহারে শষনে স্বপনে । 

তাই তো কি কবিব-- 

কোন্ পথে চালাইব কর্্মপণ মোব। 

সৌভাগা যাচিয়! মোঁবে 
দিতে আঁসে আলিঙ্গন 

প্রত্যাখ্যান কেন আমি 

কবিব তাহাতে? 

থাক ধর্ম--কৃতজ্ঞতা--প্রভুভক্তি মোর, 

আত্মার উন্নতি কল্পে 

হোক মোব নব অভিযান । 

হে বাজন্্! নাহিক সংশয় আর 
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চিত্রভানু | 

কর্কট । 

চিত্রভানু । 

[ দ্বিতীর অঙ্ক । 

গোঁপনে সাহায্য তব করিবে কর্কট ; 

তবে দ্বিতে হবে প্রতিশ্রুতি 

যুদ্ধ জয়ে নাগরাজ্য সিংহাসন 

হইবে আমার 
দেকি কথ]! অবশ্ঠ--অবন্ত 

অতি সত্য কথ।-- 

নাগরাজ্য সিংহাসন দানিব তোমারে, 

প্রতিঞ্রতি দিলাম তোমারে ; 

আজি হ'তে তুমি মম পরম নুহ | 

এস সখা! মিত্রতা স্থাপন হেতু 

দাও মোরে আলিঙ্গন 

ধন্য হোক জীবন আমার। 

[ কর্কটনাগ সহ আলিগন ] 

কহ বন্ধু! 

কি করিতে হইবে আমারে ? 

তব হেতু এ জীবন করিব উৎদর্গ। 
শোন সখা! যর্দি কোনমতে 

কৌশলে বা ছলে পার তুমি 
বন্দি করিবারে নাগরাজে, 

-তাঁরপর বন্দি করি--- 

পাঠাইবে শিবিরে আমার। 
আমি তারে লয়ে যাবে। কন্যাসহ 

নিজরাদ্দো মোর । 

আর তুমি নির্বিিবাদে 
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কর্কট | 

চিত্রভানু । 

কর্কট | 

চিত্রভানু। 

ভদ্রাজ্ছুন 

এ রাজ্যের হ'য়ে রাজা 

করিবে হে সিংহাসনে আরোহণ । 

উত্তম প্রস্তাব বন্ধু! 

রাজকন্ত। আছে কি শিবিবে তব? 

তুমি কি তাহারে__ 

আমি তারে পুশোগ্ভানে পশি 

কৌশলে লইয়। গেছি হরণ করিয়া! । 

হা*হাহাঃ ! 

প্রতিশোধ কৰিব গ্রহথ। 

মম সহ বিবাহ দানিতে হইর। সম্মত, 

তৃতীয় পাওবে কণ্ঠাদ্দান করি 

অপমান করিল আমার ; 

কিন নাহি জানে নাগেশ্বর 

'কি ভীষণ হয় এই রাজ! চিত্রভান্গ। 

পিতা পুত্রী হুইজনে 
ল'য়ে গিয়ে ম্বরাজ্যে আমার 

উলুপীরে করিব বিবাহ 

পিতাঁর ন্মুখে তার । 

হ্যা_-বলিতে কি পারো সখ, 

কোথা এবে তৃতীয় পাণ্ডব ? 

কয়দিন হ'লে! গিয়াছে চলিয়া! । 

ভাল--ভাল ! যাক্, 

চলিলাম শিবিরে আমার । 

কথামত কাঁধ্য যেন হয়। [ চিত্রভান্গুর প্রন্থান । 
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কর্কট | নিশ্যয় হইবে । 

নাগরাজ্যের অপী্বব 

হইবে কর্কটনাগ--হাঃ-হাঃ-হাঃ ! 

চমৎকার--চমতকার ! 

বিনাশ্রমে ভাগ্যের উন্নতি । 

গীতকণ্ে দৈবের প্রবেশ । 

গীত। 
কেন কব্্ছে। তুমি ভূল। 

ওই পথেতে হয় কিরে ভাই ভাগ্য অনুকুল ॥ 
হয ন| জয়ী কেউ কখনো পরকে ফাকি দিয়ে, 

সে নিজেই তখন ফাঁদে পড়ে নিজের মাথ। খেয়ে, 

নির।শ সাগর ছুটে আসে 

পারনা তখন কুল ॥ 

[প্রস্থান । 

কর্কট। ভূপ- ভুল, তবে কি সত্যই আমি ভূঙ্গ করছি? সত্যই 

কি এই পথে আশ। আমার পুর্ণ হবে না? তাই তো কিছুই ষে 
বুঝে উঠতে পারছিনে। ত্রন্ত প্রলোভন যে আমায় উন্মা্ধ করে দিলে) 
তাইতো। আমি কি করলাম ? 

কৌরব্যনাগের প্রবেশ । 

কৌরব্য। সেনাপতি! সেনাপতি ! 

কর্কট । আনুন_-আমুন মহাবাজ ! একি ! এত ব্যস্ত কেন? 

কৌরব্য। ব্যস্ত না হ'রে যে থাক্তে পার্ছিনে। ছূর্ব্ত মণিপুর? 

রাজ রাজ্যে এসে শিবির স্থাপন করে আমার একমাত্র কন্তাকে' 

(৫৮ ) 



তীয় দৃস্ত। ] ভদ্রার্জ্ন। 
অপহরণ ক'রে নিয়ে গেছে । তুমি এখনে কেন নিশ্চিন্ত আছ? শিখির, 
আক্রমণ কর-_মাগুন জ্বেলে দাও; নতুধা সে শিবির তুলে নিয়ে 
স্বরাজ্যে চলে যাবে । আজ রাত্রেই তার শিবির আক্রমণ কর। 

কর্কট । রাজ্কন্তাকে কি মণিপুরবাজ সত্যই অপহরণ ক'রে 
নিয়ে গেছে? 

কৌরব্য। হ্্যা_্য। নিশ্চয়ই-_ নিশ্চয়ই, এ তারি কাজ--তারি, 
কৌশল । শিবির আক্রমণ করলেই কন্যাকে আমার পাওয়া যাবে । 

কর্কট । মহারাজ! আপনি ষে তার সঙ্গে বন্টার বিবাহ দেবার, 

জন্ত সব ঠিক্ঠাক করেছিলেন, এমন কি বিবাহের দিনও পর্যন্ত 
স্থির হয়ে গিয়েছিপ। সে বিবাহ কর্বার জন্য যথাসময়ে এখানে, 
এসে উপস্থিত হঃয়েছিশ, কিন্তু তার পূর্বেই রাজকন্ঠার বিবাহ সম্পন্ন 
হয়ে গেছে। এতে মণিপুররাজের কি অপমান কর! হলে। না? 

কৌরব্য । সবই সত্য, কিন্তু আমি মার্জনা ভিক্ষা চেয়ে তাকে 

পত্দ্বারা জানিয়েছিপাম। দৈব নির্বদ্ধে কন্যার বিবাহ তৃতীয় পাওব 

অঞ্জুনের সঙ্গে হ'রে গেছে, তত্রাচ আমার সে পত্র উপেক্ষা ক'রে 

মণিপুররাজ এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে । দোষ কি আমার ? 

ট। তা না হয় হলে; কিন্ত মণিপুররাজ যে রাজকন্তাকে 

তরণ করে নিয়ে গেছে তারই বা প্রমাণ কি? অনর্থক একটা ভুল 

ধারণ। নিয়ে একজন রাজাকে অপমান করা ব। তার বধনাম দেওয়। 

উচিত কি? 

কৌরব্য। সেনাপতি ! তুমি বল্ছো৷ কি? 
কর্কট। আজ্ঞে, আমি ঠিক কথাই বল্ছি। আপনি একটু ভেকে 

দেখুন না, বখন চাক্ষুদ কোন প্রমাণ নাই, তখন অধথা তার সঙ্গে বিবাদ 

ক'রে রক্তপাত ক'রে লাভ কি? 
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কৌবব্য। তুমি কি বলতে ঢাঁও সেনাপতি? 
কর্কট। আমার মতে আপনি একবার মণিপুরুরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ 

করুন, সাক্ষাৎ ক'রে তাঁকে বলুন। আর আমিও বিশেষভাবে রাজ- 

কন্তার সন্ধান নিই, সত্যই তাকে মণিপুররাজ অপহরণ করেছে কিনা । 

কৌরব্য। শক্রর শিবিরে যাওয়া! কি উচিত সেনাপতি ? 

কর্কট। ভয় কি মহারাজ! আমিও আপনার সঙ্গে যাবে।। 

দেখি যদি মণিপুররাজ শিষ্টাচারের কোন ব্যতিক্রম করে, তাহলে 

তখনই আমার কোষাবদ্ধ অসি লগর্জনে গঞ্জে উঠ্বে। চক্ষুর নিমিষে 
মণিপুররাজাকে ধবংস কবে ফেল্ধো!। 

কৌরব্য। এ অতি উত্তম যুক্তি। তাহলে কল্য প্রত্যুষেই তার 
শিবিরে আমরা উপস্থিত হবে1। 

কর্কট । আজে হ্থ্যা মহারাজ! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মণিপুক্- 

বাজের সাধ্য কি হুর্জয় নাঁগের কবল হ'তে নাগরাজকন্তাকে অপহরণ 

করে নিয়ে যাবে। 

কৌরব্য। সন্তুষ্ট হলাম, আমি এখন চল্লাম। হায়, এ সময় 
ধদ্দি তৃতীয় পাওধ এখানে থাকৃতো-- 

[ প্রস্থান । 

কর্কট। যাক্, বৃদ্ধ রাজাকে কৌখলে মণিপুররাজের শিবিরে নিয়ে 

যেতে হবে। যাই, বন্ধুবরকে একখান! পত্র লিখে পাঠিয়ে দ্িইগে। 
সৌভাগ্যের অযাচিত দান আমি কেন গ্রহণ করবে! না? পাপ-- 

কিসের পাপ? সংসারে এ পাপ সবাই ক'রে থাকে। স্বর্গের দেবরাজ 
ইন্্র নিতে সৌভাগ্যবান হবার জন্য অন্যায়ভাবে কত দানব-দৈত্যকে 
বধ ফ'রেছে, তার কাছে আমি তুচ্ছ। তখন আমার চিন্ত। কি। 

[ প্রস্থান । 
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গজানন্দের বাটা । 

চন্্রমণির প্রবেশ । 

চক্্রমণি। প্রহলাদ! প্রহলাদ্দ! ওরে আমার প্রহলাদ ! তুই আমান 
ফাঁকি দিয়ে কোথায় চলে গেলি বাবা? এত ডাকৃদ্ি--এত কাদছি, 
তবু সেতো পাড় দিচ্ছে না, মা বলে, এসে ডাক্ছে না? বাছা 
আমার ছু'দিনের জরে জন্মের মত চলে গেল। বাবে-_যাবে বই 
কি! পাপের জঅংসাবে মে আর কতর্ষিন থাকবে । যে সংসারে 

ঠাকুর দেবতার নাম হয় না, সে সংসারে কি সুখ-শান্তি থাকে ? 

সে সংসারে আগুন জলে বায়_ছারখার হয়ে যায়। আমারও 

সংসারে তাই হয়েছে, হবির নাম কর্লে__হরির পুরী কর্লে কর্তার রাগ 
বেড়ে উঠে। যেদিন ঠাকুর ঘর থেকে রাধাকষ্ণের মুত্তিটা জলে ফেলে 
দ্বিয়ে এলে1--প্রহনাদ আমার সেই দ্বিনই জরে পড়লো! | ছুদ্দিন যেতে 

না যেতে--উঃ!। বাছা আমার চলে গেল। সংসার আর কাকে 

নিয়ে করবো! । কার আশায় দ্বিনরাত খাঁটা খাটুনি কর্বে1? দরাময় ! 

দয়াল হরি! তুমি একি কর্গে? আমি তো! তোমার চরণে কোন 

অপরাধ করিনি, তবে কি অন্য আমার বুকের নিধিকে তুমি কেড়ে 

নিলে? প্রহ্লাদ-_প্রহলাদ--ওরে প্রহলাদ ! 

গজানন্দের প্রবেশ । 

গজানন্দ। চালাকি পেয়েছে-_-বলে কিনা সুপ দেবো! ন]। ইয়ারকি ! 

পাই পরস1! আদার ক'রে নিয়ে তবে এসেছি। আবার পায়ে ধ'রে 
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কান্নাকাটি--বলে স্্দ দিতে পারবো না। মজার কণ1-ম্ুধ ধিতে 

পারবে না । সেদিন আমায় ধাক্কা মেরে চ'লে গেছিলি না? জানিস 

আমার হাতে তোর মাথা বাঁধা, ব্যাটা! কুদে- সুদ ছাড়বে? 

চন্দ্রমণি। কফি হলো আবার? 

গজ।নন্দ। এই দেখ না, সেদিন কন্দুর্পে আমায় কি রকম ঠেলে 

ফেলে দিয়ে গিয়েছিল, ব্যাটা জানে না-আমার কাছে তার মাথা 

বাধা। আজ কড়া ক্রান্তি টাক! আদান কৰে এনেছি । পনের 

টাকা সাডে আট আনা সুদ হ/য়েছিল, বলে কিন! সাড়ে আট আন! 

ছেড়ে দিতে হবে। কি ওরকম কান্নাকাটি । হ-_আধি কি ওই 

কান্নাকাটিতে ভূলি? সাড়ে আট আনা ছেড়ে দিতে হবে--চালাক 

নাকি । ওই সাড়ে আট আন] আমে ০1থেকে বলোতো ? আদায 

করে নিয়ে তবে এসেছি | 

চন্ত্রমণি। হ্যা গা! আর তুমি কাব জন্টে এসব কর্ছে। গ!? 

কফে ভোগ করবে? ধে ভোগ করতো সেতো চলে গেল। অমন 

উপযুক্ত একট] ছেলে ম”রে গেল, তবু ভোমার চৈতন্ত হলো না? ছেলেট? 

কি মর্তো, তোমার পাপেই সে মরে গেল। তুমি যে অনেক লোককে 
কাদিয়েছ-অনেক লোকের শাপমণ্যি কুড়িয়ে নিয়েছো। ওগো! 

আর কেন, এখনে! তুমি ক্ষান্ত হও--এখনে। একমাস হয়নি । ষে 

পন তোমার চলে গেছে, লক্ষ টাকাতে কি পে ধন ফিরে পাবে? 

গজানন্দ। বেশ বলেছ গিম্লী! সংসারে সকলকেই মর্তে হবে। 

"কেউ ত আর মার্কও হ'য়ে আসিনি। গ্রহলাদের যাবার সময় ছয়েছিল-- 

চ'লে গেছে, তাতে আর ছুখু কি? আমার গোল গোল ছেলে বেঁচে 

থাক্লেই নুখ-শাত্তি। আছা! টাকা যার আছে, তার আবার শোক 
খাপ ক্ষি। 
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চন্্রমণি। উঃ! তুমি কি পাষাণ । একমাত্র ছেলে, সে চলে গেণ__ 

'প্রাণট। একটুও কীাদ্ভে না? তুমি যে তার পিত1। 

গজানন্দ। আমি তে। আর ধন্বন্তরি নই বে, তাঁকে বাচিয়ে ফেলতে 
পারতাম । কি কব্বো। বল, এরকম সব সংসারেই হয় । মিদ্ছি-মিডি 

কেঁদে কেটে আর লাভ কি। ধর টাকাগুলো, এখন সিন্ুকে রাখগে। 

নোংরা কাপড়ে আর সিন্দুক ছোবন1। দিনরাত টাঁক। দেখ-_টাঁক। 

গোনো-ব্যস্। সব শোক-তপ দুর হরেযাবে। আতা! টাকা বড় 

মুলাবান জিনিষ । 

চন্ত্রমণি। না নাঁমআঁমি নেবো না। বিষ--মআগুন। ফেলে 

দাও-ফেলে দাও। ও! ওরে আমার মাণিক ধন ! ওগো! দরাল হরি ! 
গজানন্দ। এই দেখ, আবার সেই নাম আউড়ায়। বলি, তুমি কি 

আমায় পাগল করবে গিন্নী? থাকৃতো। যি এসময় আমাদের কংসরাজ। 

বেচে, ফর ফরি বলা বার করে দিতো! । ধেখে কালী বলো- তার 

বলো-_ছুর্গী বলো-__মনসা বলো-_শেতলা বলো-_-মধ্য ওই ফরি নামটা 

বাদ দিয়ে। ফরি ফরি কর বলেই তে৷ সেদিন রাধে ঠাঁকুষটিকে 

একবারে জলসই ক'রে দিয়ে এসেছি। 

চন্ত্রমণি। হাতে হাতে তার ফলও পেয়ে গেলে। যেদিন দিয়ে 

এলে, তার ছর্দিন যেতে না যেতে নির্ধংশ হ'লে-সোনার চাদ চ'লে 

গেল। এখনো! তুমি টাকার মোহে পড়ে পরের সর্বনাশ কণুতে 

তুল্ছো না? তুমি ধন্ঠ মানুষ । 
গান । দেখ, ওসব ছেড়ে দাও, টাঁক1 থাকলেই সব হবে। 

শোঁক-তাপ সব ভুলিয়ে দেবে গিরী--সব ভুলিয়ে দেবে। যাক্-- একট? 

কথা৷ বলি, তুমি কেষ্ট ফে্টর নাম মুখে এনে! না বল্ছি-সর্ধবনাশ হরে 
যাবে। কংসরাজার অন্চয়েরা তোমার কেট ঠাকুরকে জঙ্খ কর্বার 
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জন্তে ছগ্মবেশে চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেদিন একজনের সঙ্গে 

আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল, আমায় বল্লে বযস্ত মশাই ! যদি কেউ 
কেষ্টর নাম করে--কিম্বা তার পূজ। করে, আমায় স্বাদ দেবেন; আমি 

ভাকে আচ্ছা ক'রে সায়েন্তা ক'রে দিয়ে যাবে! । খুব হঁসিয়ার, কেষ্ট 
কেষ্ট ক'রে শেষকালে আমার মাথাটি যেন থেও ন1। নাও, টাকাগুলো 
সিন্গকে রাখগে। আমি এখন সিন্দুক ছোব না । 

চন্দ্রমণি। আমি আর ও পাপের টাকা স্পর্শ করবে! না। উঃ! 

পাধাণ-_নির্দয় ! পুত্রশোকে একটুও ব্যথা লাগলে নখ, আবার ভগবান 

কৃষ্ণের নাম ও তার পুজ। করতে নিষেধ কর্ছে!? অনস্ত নরকেও 

তোমার স্থান হবে না। যাঁও--যাঁও আমায় জালিও না, আমায় একটু 

কাদতে দাও। আমার যে বুকের ধন চলে গেল। 

গজানন্দ। যাক্, আমিই তবে কাপড় ছেড়ে গঙ্গাজল মাথার দিয়ে 
টাঁকাগুলে ধিন্টুকে বাখিগে । দেখো, ভাল চাঁ€তো কেষ্ট হরি ছাড়ো-_ 

নইলে মজ।| দেখ বে। 
প্রস্থান! 

চন্ত্রমণি। সংসারে মানুষও এমন হয়। হায় ভগবান! মাহযকে 

কামিনীকাঞ্চন দিয়ে কি ভাবে ভুলিয়ে রেখেছ। মানুষ টাকার জন্তে 

সব করতে পারে। 

কন্দ্পের প্রবেশ । 

কন্দর্প। মাী-মা-মামী-মা_! [কীদিয়া ফেলিল ] 

টন্রমণি। কি হয়েছে বাবা? 

কন্দর্প। মাঁম! আমার টাকার জন্তে বদতবাটীখান। পর্যযস্ত বিক্রি 
করে নিগে। আমি এখন ছেলে পিলে নিয়ে ঈড়াই কোথায় ? পাক্ষে 
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চতুর্থ দৃণ্ত। | ভদ্রাঙ্ছুন 
ধরে কাদাকাট। কর্লাষ, তবুও শুনলে না--এমন কি শেষ পর্য্স্ত সাড়ে 

আট আন! পয়সা তাও আদায় করে নিলে। 

চন্দ্রমণি। সবই শুনেছি বাবা, কিন্ত কি কর্বো। দেখতে তো 

পাচ্ছো,» গর জগ্তে আমার কি সর্বনাশ হ'য়ে গেল--আমার সোনার 

চাদ অকালে চলে গেল। যার একমাত্র উপযুক্ত ছেলে মরে গেল, সে 

আজ কোন্ লজ্জায় টাকার জন্য পরের প্রাণে ব্যথ। দিতে চায় । 

কন্দর্প। সত্যই মামী-ম]! মামা আমার এক অদ্ভুত মানুষ । সংসারে 
ঢের ঢের মানুষ দেখেছি, ওরকম অর্থ-পিশাচ মানুষ কোথাও দেখিনি । 

আমার একথান। ভাঙ্গা! ঘর তাও কেড়ে নিলে । 

চন্ত্রমণি। যাক বাবা! তুমি তোমার ছেলেপিলে নিয়ে আমার 

এখানে এস, আমি তোমাদের সমস্ত ভার নেবে! | 

কন্দর্প। সেকি মামী-মা? 

চন্দ্রমণি | ভয় কি? বতক্ষণ আঁমি আছি, ততক্ষণ মামা তোমাদের 

কিছুই করতে পারবে না। তুমি আজই সবাইকে এখানে নিয়ে এস । 
কন্দ্প। আঃ! বাঁচলাম | 

অনিন্দোর প্রবেশ । 

অনিন্দ। বড় মা--বড় ম। আমায় ছুটে পয়স। দেবে? 

চন্রমণি। কেন, কি হবে? 

অনিন্য । আমি একট] বাশী কিন্বে!। 

চন্দ্রমণি। বাঁশী কি হবে বাবা? 
অনিন্দ্য । কালার্টাদের মত আমি বাঁশী বাজাবে! | 

চন্ত্রমণি। তাহলে তুই কালা্টাদ হবি নাঁকি ? 
অনিন্য | নানা, তা আবার কি হওয়। যায় নাকি? হ্যা বড় মা! 

জ্যেঠামশাই বাড়ী নেই তো--আমাকে দেখলে আর রক্ষে রাখ বে না। 
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ভদ্রার্ছুন [ খিতীয় অন্ক। 

চন্দ্রমণি। 'আমি বখন রয়েছি তখন তোর ভয়কি। তুই একখান। 

গান করতো! । দেখ কন্দর্প, অন্থু আমার খাস। গান করে; শুন্লে প্রাণে 

এক অপার আনন্দ জেগে ওঠে । গা! তো বাব।! 

সীত। 

অনিন্দ্য ।-_. 

কুক নারায়ণ নিতা নিরঞ্জন 

ভব দুঃখ হরণ গোলক-বিহরী। 

কে।টাণশী লাঞ্চিত কপ অজ।নিত 

ভিড বন্ধিম বাপরীধারি॥ 

একবার এস হে, বুঝুন নপুর পায়ে 

একবার এস ভে, 

এল মানস রঞ্জন--ভব ভয় ভগ্ন 

শত্রু বিসর্দনকারী ॥ 

গীতকণ্ঠে বৈষ্ণবের প্রবেশ । 

গীত। 
বৈষ্ণব | 

জয় রামকৃ্ণ হরি রামকুঞ্ণ হরি 

রামকৃঞ্ক হরি রাম। 

বল রে ভ1ই বাহু তুপে বদন ভরে 

রামকৃঞ্চ হরি রামকৃষ হরি 

রামকৃঞ্চ হরি রাম। 

ওই নামের ওণে পায় হবি ভাই অকুল পাথার 

রামকৃ্জ হরি রামকৃক হরি 

রামকৃক হরি রাম। 
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চতুর্থ দৃষ্ত। ] 

ছর্দঘ | 

কন্দ্প। 

দুর । 

ভদ্রাঙ্জুন 

ছদ্মবেশে ছুম্মদীন্্ররের প্রবেশ । 

একি ! * কেব। গাহে কৃষ্ঝ নাম 

কংসের রাজগে? 

কংস নাই-_-তবু আছে তার অনুচরগণ 
প্রতিশোধ কণিতে গ্রহণ । 

কে তোমরা? 

কেন কর রুষ্ নাম, 

জান নাকি পরিণাম কত ভয়ঙ্কর? 

হীন নীচ গৌপের নন্দনে 

কোন্ জ্ঞানে ভগবান ভাবি 

কর পুজা-কর নাম গান) 

আজ পরিভ্রাণ নাহি তোমাদের । 

বান্দ করি লয়ে যাবে। সবে 

গভীর অরণ্যে ঃ 

আছে তথা মহাকালী, 

তাহারি সম্মুখে বলিদান দিনে “মাছের 

কংসহত্য৷ প্রতিশোধ করিব গ্রহণ । 

কষের রাজত্ব এবে, 

তাহারি যে প্রজা মোরা 

তবে কেন তার করিব ন। পৃজ।? 

কহ কংস অগ্ুচর? 

নানা নহে কক রাজা] । 

ছলে বধ করি মহারাজে 
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ভদ্রার্জন [ দ্বিতীয় অঙ্ক । 

কৌশলী গোপের সত 

হইয়াছে রাজা। 

নাম তার-_পৃজ। তাঁর 
ণাকিতে জীবিত মোর! 

কাহারেও করিতে দিব না। 

এস সবে নির্বাক বদনে, 

মম সনে কর যদি বিরুদ্ধাচরণ 

এই অস্ত্রে এখনি বধিব সবে । 

ব্যস্তভাবে গজানন্দের প্রবেশ । 

গজাননা। বলি গঙ্গাজলের ঘটিটা কোথায় ? যযএকি ! আপনি 

এখানে? নমন্কাব- নমস্কার ! | ম্বগতঃ ] সর্বনাশ ঘটুলো দেখছি । 
তর্মদ। দেশুন বযন্ত মশাই ! এরা কৃষঞ্চনীম কর্ছিলো-_শুন্তে 

পেয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছি । ভালই হয়েছে আপনিও যখন এসে 
পড়েছেন । চলুন, এদের বেধে নিয়ে বাই চলুন । 

গজানন্দ। নয! এরা সব কেট নাম করছিলে! । আচ্ছা সাহস, 
তো এদের, কি হে বাপু! কেন তোমরা এই নাম করছিলে? কথার 
বলে কিন! পিপীলিকার পালক ওঠে মরিবার তয়ে। 

ভুর্মদ । আপনি এদের চেনেন? 

গজাননা। মোটেই না, তবে রাস্তা ঘাটে দেখেছি--মুখচেন। মাত্র । 

রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে আপনার কথস্বর শুনে এখাঁনে ছুটে এলাম । 
বাক, যা হবার হয়ে গেছে--শাজকের মত এদের ছেড়ে দিন। 

কি হে কর্তীমশায়রা, আর যেন বাপু তোমর! কেষ্টর নাম মুখে 
এনো লা। 
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তুর দা] ভদরার্্জুন 
কন্দপ। আমর] জীবন থাকৃতে কেন্টর নাম ভুলবো নাঁ। 

হ্রদ । শুন্ছেন--শুন্ছেন বরস্ত মশাই, কিস্পদ্ধার কথ1। না, 

এদের কোনমতেই ছাড়বো! না-চ'লে এস সব। হ্যা, এ বাড়ীট? 

কার? এ বাড়ীটা আপনারই তো৷ ছিল ব'লে মনে হয়৷ 

গজানন্দ। আজ্ঞে, আপনার অন্রুমান মিথ্যে নয়। আমি অনেক 

দিন হলো তুষ্ট বেণেকে এই বাড়ী বেচে দিয়েছি। তারপর সে 
কি করুলে বল্তে পারিনে। [ স্বগতঃ ] সর্বনাশ ঘটলে! দেখ ছি । 

কন্দর্প। দেখুন অনুচর মশাই! এই বাড়ী ওই বয়শ্ত মশায়ের, 

উনি আমার মাম1। 

দর্শদ | ওই স্ত্রীলোকটি ? 
সদ্দানন্দ। [ স্বগতঃ | দেখিস বাবা, অন্ত কিছু কলে ফেলিস নে। 

কন্দ্প। ইনি ওনার স্ত্রী--আমার মামী। এই বালকটি হচ্ছে 
স্টনার ভাই পো। আর ইনি বাবাজী ভিক্ষায় এসেছেন । 

দুদ । বয়শ্তমশাই ! 

গজানন্দ। শুন্বেন লাশুন্বেন নাঃ পাগলের কথা শুনবেন 

না। নিজের! বাঁচবে ধলে একবারে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে, 
ডাহা মিথ্যে কথা। আমি বিয়েই করিনি, সাক্ষাৎ ভীম্মদেব। 

মিথ্যে কথা আমি মে|টেই বলিনে, স্বয়ং ধর্ধপুত্র যুধিষ্টিরের সঙ্গে 

আমার ভারী বন্ধুত্ব। জানেন তো আমর কি বংশের ছেলে । 

দুরর্দ। ভালো। তাহ'লে আমি এদের বেধে নিয়ে চল্লাম, 

আপনার তো কোন আপত্তি নেই? 

গজানন্দ। দেখুন দ্িকি আমার কি আপত্তি থাকবে, এরা। আমার 

সাতপুরুষের কেউ নয় | 

ছর্বব । এস তোমরা ! [ধরিতে উদ্যত ] 
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ভঙ্ঞার্ছন [দ্বিতীয় অন্ক। 

চন্দ্রমণি। হ্যাঁ গা, তুমি কি একবারে ক্ষেপে গেছ? এতক্ষণ চুপ 

করে দেখ ছিলাম তুমি কতখানি মনুত্ত্বহীন পিশাচ । তোমার স্ত্রীকে 
্রাতুম্পুত্রকে ভাগাকে ধ'রে নিয়ে ফাবে, তুমি তাই দেখবে? ভগবান ! 
তোমার রাজছ্নে কি বজ নেই? 

গজানন্দ। আঃ! এরা দেখছি সব পাগল। কে ঠাকুর এদের 

পাগল করে ছেড়ে দিয়েছে । 

দুম্মদ | এদের পাগলামি আমি সারিয়ে দেবো । চলে এস 

ভোমরা, নচেং লাঞ্চিত হবে। জানো, আমি কৎংসের প্রধান অনুচর। 

তর্শদানুর | 

কন্দপ। চলো মামী-ম1]। ভন্ন কি? চলো বাবাজী! আমরা 

বার ভক্ত তিনি আমাদের রক্ষা কর্বেন। চলুন অন্গচর মশাই 
হ্যা-_-দেখুন, ওই ঘরে আমার যে বহু অর্থ আছে, তার কি উপায় ভবে? 

তর্মদ। অর্থ? হাঃ হাহা! কৃত অর্থ? 

কন্দর্প। ঢু" চার লাখ ভবে। 

দুম্মদ। ভাঁল- এল, গুলোও নিয়ে যাবো । অর্থ না হ'লে সৈন্- 

সঞ্চয় করা হবে না। আধার আমরা মহারাজ জরাসন্ধকে সহায় 

করে শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো । ভালই হয়েছে, কোন্ ঘরে 
অর্থ আছে বল্ ? 

কন্দ্প। আজে ওই ঘরে। 

দুর্দব । চলে।-- চলো, আগে অর্থগুলিই নিয়ে যাই। 

গজানন্দ। উ-ছ্-ছ'! অমন কাজটি করুবেন না হুজুর--অমন 
কাঁজটি করবেন না। উঃ! কি বদমতলব-_আঁপনাকে মেরে ফেল্বার 
মতলব । 

হুশ্শদ। ষেকি। 



চতুর্থ দৃষ্ঠু | ] ভদ্রার্জন 

গজানন্দ। আমি কি আর সাধ ক'রে তুষ্টবেণেকে এই বাড়ীখান। 
বিক্রি করে গেছি? তুষ্টবেণেও দেখে স্তনে বিক্রি ক'রে দিয়েছে 
দেখছি । ওই ঘরটাষ ভূতের আস্তানা । বাপৃ, একটি গাঁদা ভূত। 
দিনমানে ঘবে ঢোকে কার সাধ্য, বাত্রিকালে বাড়ীতে টেক। দায়। 
খউথট্_-পট্পট্ - হুছুম-টুডূম শব্দ -হি' হি" হি-হাসি। বাপরে বাপ! 
অনেক বোজ ছেরে গেছে । গয়ায় অন্ততঃ ছুত্িন বার পিগি দিয়ে 

এসেছিলাম, তবু ব্যাটারা নঢলে! না। খবর্ধার! ওর কথা শুনে 

আপনি শুধু শুধু প্রাণট! দিতে যাবেন ন]। 
কন্দ্প। আচ্ছা, আমিও আপনার আগে আগে যাচ্ছি। 

গজানন্দ। খবরদার মশাই! গরীবের কথা বালী হ'লে তখন 

মিষ্টি লাগবে । যখন হাউ ম্াউ ক'রে এসে গলা টিপে ধরবে তখন 

ঠ্যাল! বুঝতে পার্বেন। 

ছের্ধদ। আচ্ছা, তবে এখন থাক্। সময়মত এপে অর্থগুলো 

নিয়ে যাবো? । দেখুন বয়স্ত মশাই, আপনি একটু পাহারা দেষেন। 

গজানন্দ। যে আজে! যেআজ্ে! তবে রাত্তির-কালে এথানে 

থাক্ছিনে। 
তশ্বদ। আহা! দিনমানেই থেকে । চলে এস সব। 
চন্ত্রধণি। ভগবান ! ভগবান! ম্বামীকে আমার সুমতি দ্বাও। 

অনিন্য। বড়মা! ওগো বড় মা! মা যে আমার কত ভাব.বে। 

চন্ত্রমণি। কি করবি বাবা! এখন চল্। ভয় কি শাণিক! 

আমরা বিপদ হ'তে উদ্ধার না পেপে তাঁর বিপদভঞ্জন নামে যে 
কলস্কপাত হবে । [ গজানন্দ ব্যতীত সকলের প্রস্থান । 

গজানন্দ। হে-হে-হে! এ এক রকম মলা অভিনয় হ'লো৷ না। 

বাই হোক্, আমি মধ্যা কাঁলাস্তক ব্যাটার হাত হ'তে খুব বেঁচে গ্েছি। 
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আমার টাঁকাগুলোও খুব বাঁচিয়েছি; কিন্তু ব্যাটা! বল্লে সময়মত 

এসে নিয়ে যাবে। তাইতো! সিন্ধক বোঝাই টাকা নিয়ে যাই 

কোথায় । যেখানেই যাবো সেইথানেই বিপদ । যাই হোক, দেখা 

বাক ব্যাটা কি কবে। আমার সব ধাক্ বাবা, ট'কা যেতে দিচ্ছি না। 

টাকাই আমার ধর্-_টাকাই আমার পুণ্য--টাকাই আমার মোক্ষ। 

[ প্রশ্থান। 

স্পঞ্জ ভুল 2 

শিবির ! 

রামভদ্র চিত্রভানুকে স্থুর। দিতেছিল, নর্তকীগণ গাহিতেছিল। 

সসীত'। 

নর্তভকীগণ ।+- 

আম জোছনা ব'তে ফাগুন হাওয়।তে 

তোমারে করিব হাদি দান। 

কেন সথা কেন তুমি কর অভিম।ন॥ 

এনেছি ফুলম।ল] পরাবে। ব'লে, 

তুমি যেওনা দলে, 
কর হে কর হে আজি কর মধুপান, 

হদয়ের ছুঃখ বত হোক অবসান 

রাতভর । চমতকার | চছৎকায় ! অতি সুন্দর । নাও--"নাও-- 

আধার আরম কর । 
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পঞ্চম দৃশ্া | ] | ভদ্রাঙ্ঞন 

চিত্রভাঙ্গ | ন1-এখন থাক্) তোমর| এখন যাঁও। 

[ নর্ভকীগণের প্রস্থান । 

চিত্রভান্থু । বয়স্ত ! বয়ম্ত ! আজ বড় আনন্দেব দিন । 

রামভদ্র। আজ্ঞে, আরজ ফেন সবদ্দিনই তো। আপনাব আনন্দের দিন । 

চিত্রভান্ু। তবুও আজ বড আনন্দের দিন। আজ বিনাশ্রমে 

স্বর্গের সুধালাভ করবো । বুঝলে? " 

রামভদ্র। বলেন কি মহারাজ! স্বর্গের শুধা বিনাশ্রমে লাভ 

করবেন? যে সুধা লাভ কর্তে স্বর্গের দেবতা দানবের ঘেমে 

গিয়েছিল সাগর্ মন্থন ক'রে, সেই সুধা আপনি বিন! পরিশ্রমে পাবেন ? 

চিত্রভান্ু | হ্যা বয়স্ত ! এই দেখ পত্র। 

বামভদ্র। পত্র! 

চিত্রভান্থু | নাগরাঁজের সেনাপতির। আর যুদ্ধের প্রয়োজন হবে 

না, সহজেই নাগরাজকন্যাকে নিয়ে আমর! স্বরাজ্যে ফিরতে পারবে । 
নাগরাজ-সৈন্গণ আমাদের শিবিরের চতুর্দিকে পাহারা দিচ্ছে, নইলে 

কবে নাগরাজকন্তাকে নিয়ে স্বরাজ্যে ফিরতে পার্তাম ! সেইন্গ্ঠ 

সেদিন নাগরাজের সনাপতির সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করে তাকে 

হস্তগত ক'রে ফেলেছি । প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তাকে, বদি কৌশলে 

নাগরাজকে আমার হাতে সমর্পণ কত্রিন্ে দিতে পারে, তাহ'লে নাগ" 

রাজ্যের সিংহানন তাকে প্রদান করবো; সে আমার প্রস্তাবে সম্মত 

হ'য়েছে। পত্রের দ্বারা জানিয়েছে আঙ নাগরাজকে নিয়ে আমার 

শিবিরে আলবে । এখানে এলেই বুবেছ বয়ন | 
রামভদ্র । হে-হে-হে! আর বলতে হবে না হুজুর, সব বুঝতে 

পেরেছি। যাক্, ভালই হয়েছে; তাহ'লে প্রাণথুলে আন কর! যাক্। 

নর্ভকীদের ডাকবে! নাকি? আপনার কথা শুনে আদার বে খুবই 
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আনন্দ হচ্ছে মহারাজ । আনন্দে আমার যে ভয়ঙ্করভাবে উলঙগ- 

ভৈরবের মত নৃত্য কর্তে ইচ্ছা কর্ছে। 

চিত্রভান্থু। আনন্দের সমর এখনো! ঠিক আসেনি ব্যন্ত। যতক্ষণ' 

পর্য্যন্ত নাগরাজকে বন্দি ন! করতে পারি, ততক্ষণ পর্যান্ত বিশ্বাস নাই। 
রামভদ্র। তাতো ঠিক কথা । বাঘ জালে না পড়া পর্যযস্ত, 

চুপচাপই থাকৃতে হবে। তা মহারাজ! আপনি তো! একরকম 
কাজ গুছিয়ে নিলেন, আমার কি উপায় হবে? আমি যে আপনার 

সঙ্গে এখন নিতবর সেজে এলাম, আমার একট। হিল্লে হ'লো কই? 

এখনো পধাস্ত টোপর মাথান্ন দিয়ে নিতবর সেজে আছি। 

চিত্রভান্গ। তার জ্ন্তে আর ভাবন! কি বয়ন্ত ! নাগরাঁজ বন্দি 

হ'লেই স্বরাজ্যে ফিরে যাবার সময় তুমিও পছন্দ ক'রে একজন সুন্দরী 
নাগকগ্তাকে নিয়ে ধাবে। বাক্, উলুপী সুন্দরী চুপ-চাঁপ আছে তো? 

রামভদ্র। আগ্জে-তা ক আর থাকে, খুব কাদাকাট। কর্ছে। 
কি রকম বোবাচ্ছি-শুনছে কি! দিনরাত তৃতীয় পাগব--আর 
অঞ্জন। ধেখুন মহারাজ, এ সমর যদি সত্যই অজ্জুন এসে পড়ে, 
তাহ'লে একদম মাটি হয়ে বাবে । 

চিত্রভান্থু। অক্ুনের ভয়ে মণিপুররাজ কোন দিনই ভীত নয়।, 
আনুক ন1! অজ্জ্ন, একবাণে তাকে উড়িয়ে দেবো । তুমি তার জন্ত। 

ভেবো লা। 

রামনদ্র | দেথবেন,,আমার এমন নিতবর সাজাটা যেন বৃথাই ন1 বায়। 

চিত্রভানগ। চুপ! গু বুঝি তারা আস্ছে। খুব সাধধান ! 

কর্কটনাগ সহ কৌরব্যনাগের প্রবেশ । 

কর্কট । খণিপুররাজের অর ছোঁকু। 
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পঞ্চম দৃশ্ঠ | ] ভদ্রার্ছন 

চিত্রভানগ । আগ্রন-_মআলগুন নাগরাজ ! বন্ুন_-বনুন, বয়স্ত--বয়স্ত !' 
নব্রকীদের ডাকো-নর্ভকীদের ডাকো, স্ুুধার ব্যবস্থা কর। আজ 
আমার পরম সৌভাগ্য । 

কৌরব্য। গাক্ মণিপুররাজ ! চিত্ত বড় চঞ্চল। কন্তাশোকে, 
আমি মুহামান। এ সময় আমোদ আহলা আমার কাছে বিষবৎ 

লাগবে। 

রামভদ্র | আহা! তাই-তো, বড় আক্ষেপের বিষয়। যারপর নাই 

কণ্ত। ! 

চিত্রভান্ু। বপুন নাগরাঁজ ! কি জন্য আপনি সহস! শক্র-শিবিরে 

উপস্থিত হলেন? 

কৌরব্য | আমি আপনাকে শক্র ভাবিনি । শক ভাবলে হয় 
তো আজ আপনার শিবিরে আস্তাম না। আপনি আমায় শত্রু 

ভাবতে পারেন। আমি আপনার অতিথি ভেবেই আদ্তে সাহসী 
হ"য়েছি। 

রামভদ্র । আহা! কি উদার--কি মহৎ। 

চিত্রভান্ধু। বলুন, কি চান? 

কৌরব্য। হেরাঁজন! ছুহিতা হরণ হেতু 
আসিগ্লাছি তব পাশে 

জানিবারে নিগুঢ় রহস্ত, 
সংশয় করিতে দুর | 

রূপা করি কহ মোরে 

কেবা মোর হরিল কণ্ঠাবে ? 

বন্তা হেতু বিকৃত মস্তিষ্ক-- 

সপ্তদ্দিন অন্ন্গল করিনি গ্রহণ। 
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বামভদ্র। 

চিত্রভ।নু। 

রামভদ | 

[ দ্বিতীয় অন্ক 

একমাত্র কন্ত1 মোৰ বড় আদরের, 

তাহাব বিহনে দংসাব আমার 

হইয়াছে শ্মশানের প্রার। 

ধার! নাহি জানি কেব! মোন 

হেন সর্বনাশ করিল সাধন । 

আহা! বড়ই ছুঃখের বিষয় । 

এামাত্র আদরিণী কন্তা-_ 

কেবা তারে কবিল হরণ? 

ওঃ! কি সেছুরাচার। 

মঘ সহ বিবাহ দানিবে বলি 

হেরাজন্! 1নস্থির করি 
ক'বেছিলে দূতেরে প্রেরণ; 

কিঞ্ তব একি ব্যবহার ? 

অপমান করি মোর 

তিতাপ্ন পাগ্ডৰ সনে তনরারে 

দ্ধানিলে বিবাহ। 

আরে ভ্যাছা ছু)! অপমান ব'লে অপমান, এ 

অপমান কি মাগ্চষে সহা করতে পারে। বিয়ে করতে এসে কন্তা 

উধাও। নাগরাজ! আপনি ভাল কাজ করেননি । 

কৌরব্য। বিধির নির্বন্ধ, নহে দোষ মোর। 

হরিদ্বার হ'তে তৃতীন্ন পাগুবে 

লয়ে এসে হেথা-- 

তিতা আমার করিল বিবাহ 
গাদ্ধর্ব বিধানে তৃতীয় পাওব সনে। 
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পঞ্চম দৃশ্থা | ] 

চিত্রভাঙ্গু। 

রামভদ্র। 

কি কবিব-_হ'রে নিরূপায় 

পত্র দ্বার! মাঞ্জন। চাহিয়া 

জানাইনু তোমাবে রাজন্! 

তবু তুমি পেয়ে লেই সমাচার 

কেন এলে হেথ! বিবাহের তরে? 

মিথ্যা! কথা, 

পাই নাই কোন পত্র। 

তাহ'লে কি মণিপুররাজ 

আঙিত হেগায় ? 

মিথা। কেন কহিতেছ নাঁগরাজ ? 

মোর অপমান করিবাব তরে 

করেছিলে বিবাহ প্রস্তাব । 

কিন্তু মনে রেখো-_ 

হেন অপমান নীরবে সহিয়! 

মণিপুররাজ ফিরিবে না 

আপন আলয়ে । 

একশোবার-একশোবধার ! এ অপমান কি অওয়' 

ষায়--না মানুষে সইতে পারে? আমরা হলে এতক্ষণ একটা 

হুলুস্থল কাণ্ড ক'রে ফেল্তাম না? মহারাজ আমাদের নেহা 

ভালমানুষ কিন1--তাই এখনে! চুপটি ক'রে আছেন। তার ওপর 

আপনি আমাদের এখানে আটক ক'রে রেখেছেন। এই বা কোন্ 
দেশী ভদ্রতা । মেয়েকে মেয়ে দিলেন নাঁ-তার ওপর আবার জব 

করার মতলব । কি বল্বো-আমি যদি হতাম এখনি ঘ্যাচাৎ ক'ঝে 

কন্তার বাপের মুগ্ুপাত ক'রে ফেল্তাম। মহারাজ আমাদের নেহাৎ 
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'রার্জুন [দ্বিতীয় অঙ্ক । 

ধর্মগ্রাণ_সরল জোক কি না। ছিঃ! অমন লোকের সঙ্গে কি এ 

রকম ছোটলোকের মত ব্যবহার করতে আছে? 

কেরব্য। 

রামভদ্র। 

চিত্রভান্ ! 

ককট | 

কৌরব্য। 

চুপ কর তুমি হেস্তাবচ! 
কেন দাও অনলে ইন্ধন? 

রাজান্ন রাজার হর বাক্য আলোচনা- 

তার মাঝে বেন তৃমি কহিতেছ কথা? 

কি নাগরাজ ! 

আমারে কি ভাবিতেছ 

আমি হই একজন যা! তা লোক? 

আমি হই মণিপুররাজের বয়স্ত, 

তথও প্রতাপ মোর বিদ্বিত ভূবনে । 

'আরে আরে- বুদ্ধ রাজ) ! 

এখনি ধরিব আমি সংহার মুক্পতি, 

স্বর্গ মর্ঘ্য রসাঁতল উঠিবে কাপিনা]। 

চালাকি আমার সনে ? 

যাক, কহ নাগরাজ-- 

কিব। তব অন্তরের কথা? 

যাহ। কহিবারে উপনীত হেখ। 

সেনাপতি নহ। 

মহারাজ নিভয়ে বলুন, 

কিবা! ভয় তব। 

শোন মণিপুররাজ্ ! 

সন্দেহ জামার হইয়াছে বদ্ধমূল 

তুমি মোর কন্ঠারে হরণ করি 

৮ ৭৮ ) 



"পঞ্চম দৃশ্ | ] 

চিত্রভানু ৷ 

কৌরব্য। 

চিত্রভান্ু | 

কৌরব্য। 

চিত্রভানু । 

'কৌরব্য। 

ভদ্রার্জুন 
লুকাইয়। রেখেছ কোথায় । 

সতা ষদি তাই হয় 

কন্যারত্র অর্পণ করিয়া মোবে 

রক্ষা কর শিষ্টাচার তব। 

নাগরাজ ! 

ধ্রুব তা _নাহিক সংশয়, 

তুমি মোর হরিয়াছ কন্ঠারতে। 

তাই ষদ্দি হয়, 

তাহ'লে কি করিতে পাব 

মোর নাশরাজ তুমি ? 
কি কবিতে পারি আমি? 

এখনি শিবির তব 

ফুৎকাঁরে উড়ায়ে দেবো 

নিশ্চিহ্ন হইয়। যাঁবে 

অস্তিত্ব তোমার; 

ঢুরাশার হবে অবসান -- 

নাগের বিষেতে । 

আরে আরে বুদ্ধ নাগরাজ ! 

হেরিতেছি স্পর্ধা তব অতি ভয়ঙ্কর । 

সিংহের বিবরে পপি, 

দেখাতেছ ঘুগিত লোচন । 
কহ রাজা, শেষবার কহি-- 

দিবে কি না দিবে ফিরি 

কন্যারে আমার ? 
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ভদ্রার্ন 
চিত্রভান্ত 

বামভদ্র ৷ 

কৌরব্য। 

চিত্রভান্ু। 

[দ্বিতীয় অঙ্ক । 

ঝটে _-বটে ! 

দস্ত তব হইবে বিচুর্ণ। 

পাবে না-পাবে না কন্তারে তোমার, 

পত্তী মোর-_বাক্দত্ত তুমি । 
শঠতা করিতে চাহ 

আনে আরে স্থবির বাতুল ! 

চালাকি--চালাকি ! 

হুহষ্কাবে এইবার কাপুক ধরণী -- 

লণ্ডভণ্ড হ'য়ে যাক সব। 

সংহার-সংহার আজি করিব তোমারে 

বুদ্ধ জরদ্গভ। 

সেনাপতি ! সেনাপতি ! 

অঙ্গ ধর--অস্্র ধর 

ওঃ! কিন্পদ্ধী! এই-কে আছিম্? 

রক্ষীর প্রবেশ । 

বন্দি কর্--বন্দি কর্ ওই নাগরাজে ! 

| রক্ষী নাগরাজকে বন্দি করিতে উদ্ধত হইল ] 

কৌরব্য। 

চিত্রভান্ক। 

কৌরধ্য। 
কর্কট | 

সাবধান ! একপদ হও যদি অগ্রসর গ্ 
থাকিবে না জীবন তোমার । 

বন্দি কর-_-বনদি কর। 

সেনাপতি ! সেনাপতি ! নীরব কি হেতু ? 

ফি করিব মহারাজ ! 

নাহি শক্তি মোর। 
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গঞ্চম দৃশ্ত |] ভার্ন 

কৌরব্য। সেকি সেনাপন্তি! 

ক্গণপুর্নে কি কহিলে মোরে ? 

চিত্রভান্থু। বন্দিকর্! [রক্ষী কৌরব্যনাগকে বন্দি করিল ] 
কৌরব্য। য়া! একি_-একি! 

সেনাপতি ! সেনাপতি ! 

এখনে। নীরব তুমি ? 

তোমারি সম্মুথে বন্দি 

করিল আমারে মণিপুররাজ-- 

আর তুমি তাহ! হেরিতেছ নীরব নননে £ 

কই--কই তব কৃতজ্ঞতা_ 
কই তব প্রভৃভক্তি জাতির বর্তব্য। 

ককট। কি করিব মহারাজ! 

আমি যে দুর্বল, 

শক্তি কোথ। মোর? 

চিত্রভান্ধ। হাঃ-হাঃহাঃ ! 

আরে আরে হীনবৃদ্ধি নাগেশ্বর ! 
আমার শিবিরে আসি 
কর মোর অপমান । 

নাগসেনাপতি ! এস সখা! 

ধর মোর প্রেম আলিঙ্গন । [আলিঙ্গন ] 

এইবার কাড়ি লও রাজার মুকুট. 
হও তুমি অধীস্বর এ রাজ্যের 

রামভদ্র। চালাকি-চাঁলাকি ! 

আরে আরে হীনমতি বৃত্রান্থুর ! 
(৮১ 0) 



ভঙার্জুন 

কৌরব্য। 

দৈব ।-- 

[ ছ্বিতীর অঙ্ক। 

বন্জ- বস্ত্র! হানি বন্ধ এইবার 

ঘটাই গ্রলয়। 

সেনাপতি ! বিশ্বাসঘাতক ! 

শক্রসনে বড়মন্ত্র করি 
স্তোক বাক্যে ভূলায়ে আমারে 

ল,য়ে এসে হেথা 

চমৎকার কৃতজ্ঞত। দেখালে পিশাচ ! 

তুচ্ছ রাজ্য হেতু হেন প্রবঞ্চনা? 
9১1 ওঃ]! 

এ যে হায় ধারণ! অতীত। 

পুত্রপম সবতনে পালি যাহারে-_ 
যাহারে বিশ্বাস করি 

রাজ্যভার তুলে দিনু করে, 
তার এই যোগ্য পুরস্কার । 

ওরে অক্কতজ্ঞ স্বার্থপর ! 

এত পাপ লুক্কায়িত 

ছিল তোর অন্তর মাঝারে ? 

গীতকণ্ে দৈবের প্রবেশ। 

গীত। 

এইতো কালের হয় বিচার । 

ভাববে যারে আপন তুমি 

সেই বসাবে গণায় ছুরি বারে বাঁর। 
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পঞ্চম দৃষ্থা। ] ভ্ার্জন 

বেইষানের হয় ধর বাছা, 

করেছে তে। পালন তাহা, 

এখন কাদলে কোন ফল হবেন। 

সইতে হবে সকল ভার। 

[ প্রন্থান। 

'কৌরব্য । সত্য-_সত্য কথ হয় ইহ! 

কালের বিচার । 

ভেবেছিম্ এতদিন আপন যাহারে 

সেই আজি শাণিত ছুরিকা 

হানিল বক্ষেতে। 

ওরে পাপী ! 

এইভাবে শঠতায় জয়ী হয়ে তুই 

কত সুখভোগ করিবি ধরায়? 

ধবংস-__ধবংস হবি তুই, 

দেবতার থাকে যর্দি মহিম। বিার। 

চিত্রভানু। রক্ষী-_ লয়ে যাও নাগরাজে 

শিবির কারার । বন্ধুবর ! 

ধর বন্ধুত্বের বিনিময় রাজার মুকুট । 

[ নাগরাজার মস্তক হইতে মুকুট লইন়] কর্কটনাগকে পরাইয়। দিল ] 

কর্কট। ধন্য তব অক্ত্রিম বন্ধুত্বের বিপিময় ! 

| রক্ষী নাগরাজকে লইয়া গেল ] 

রাঁমভদ্র। চালাকি ! যাই-আমিও এইবার একটি সুন্বরীকে 

সন্ধান কর্সিগে। আহা! আমি কি আর শুধু হাতেই যাই, এমন 

নিতবর আমি । [প্রস্থান । 
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ভঞ্জাঙ্জুন [ দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ 

চিন্রভান্গু প্রতিশোধ--প্রতিশোধ 

চমত্কার প্রতিশোধ । 

এস সখা ! হৰে আজি 

শিবিরে আমার বিজয়ের 

আনন্দ উৎসব । হাঁঃ-হাঁঃ-হাঁঃ ! 

[ উভয়ের প্রহ্থান । 
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তৃতীয় অঙ্ক। 
এহন তেশ্টা 2 

মণিপুর পল্লীপথ । 

[ নেপথ্যে । বর পালালো--বর পালালো । ধব্-ধর্ 1] 

দুইজন পল্লীবাসীর প্রবেশ । 

১ম পল্লীবাশী ৷ ব্যাপার কি দা--ব্যাপার কি? 

২য় পন্নীবাসী। আবে মজা হয়েছে ভায়া! ছিদ্বামযুচির মেয়ের 

বিয়ে ছিল যে আজ । 

১ম পল্লীবাসী । হান । ব্যাপার কি? 

২য় পল্লীবাসী। বিয়ের পিড়িতে ঝসে টাঁকাকড়ি নিয়ে কি 

গণ্ডগোল হয়, ক্রমেই বরকর্তর অঙ্গে হাতাহাতি হবার উপক্রম। 

বরকর্তী তখন পাত্রকে উঠিয়ে নিয়ে চম্পট ধিলে। এদিকে ছিপাম 

ব্যাটা'তো৷ ভারী বিপদে পড়লো, কি করে তখন-_ লোকজন পাঠিয়ে 
দিলে অন্ততঃ বরকে ধ'রে আন্তে, তাই বরকে ধর্বার জন্তে লোক সব 
ছুটছে । 

১ম পল্লীবাশী । তাইতো, ব্যাপার তো! বড় অন্দলয়। চল--চল 

দেখিগে চল । উভয়ের প্রস্থান । 

দ্রুত হাপাইতে ইাপাইতে বরবেশী রামভদ্রের প্রবেশ । 

বামভদ্র। ওরে বাবারে-_গেছিরে গেছিরে, নাগরাজ্য হ'তে ফিরে 

আম্তে আস্তে একি বিপদে পড়লাম রে! বর পালালো-"বর পালালো, 
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ধর্ ধর ব'লে একদল পোক আমার পেছ্চু গেছু তাড়া ক'রে আম্ছে। 

কাছের বর পালিয়ে গেছে জানিনে, আমার বর বলে মনে ক'রেছে ॥ 

একি বিপদ রে! যতই বল্ছি আমি নই- আমি নই, ততই ব্যাটার 
ধর্ ধর করে ছুটে আস্ছে। ওরে বাবারে- একি শুকৃনে। ধিপদ্দরে ! 

ব্যাটারা আর ধরতে পারবে না, একটু জিরিয়ে নিই। কি রকম 
হাঁপিয়ে গেছি বাবা! [উপবেশন ] আঃ! স্ুন্দরীও পেলাম না, 

মহারাজের সঙ্গে আস্তে পার্লাম না। মহারাজ বল্লে কিন1 রথে 

তোমার জায়গা হবে না, তুমি হেঁটে ছেঁটে এস। আচ্ছা কালের 

ধর্ম বাব1! 

বন্তাধাত্রীগণ । [নেপথ্যে] ওই বর--ওই বর। ধর্--ধর্-_ 

রামভদ্র । কয! ব্যাটারা এখনো পেছু ছাড়েনি। তাই তো, 

কি করি এখন। আচ্ছা আচ্ছা» ব্যাটারা কি করে দেখাই যাক্ না 
কেন, আর ছুটতে পর্বে! না। শেষকালে কি হোঁচট থেয়ে মর্বে।। 

কন্যাযাত্রীগণের প্রবেশ । 
সফলে। এই যে-+এই যে বর। 

[ রামভদ্রকে ধরিয়। ফেলিল ] 

রামভদ্র। দোহাই বাবারা--ছেড়ে দাও বাবারা, আমি তোমাদের 

বর নই--তোমর কাকে বর বল্ছে।? 

সকলে। চলো-_চলো ধ'রে নিয়ে চলো! । আমর। জোর ক'রে বিয়ে 

দিয়ে দেবো, মেয়ের তে জাতরক্ষে হবে। আমর সুচি বলে কি 

আমাঘের সমাক্স নেই। 

ামভত্র | [ স্বগতঃ ] মুচি! হরি-হরি! সুচির দেয়ের সঙ্গে বিয়ে 

হবে কি? [প্রকাশ্তে] ছেড়ে দাও বাধা! আমি তোমাদের বর 

নই বাবা, আমি বে বামুল বাব! ! 
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সকলে । আর চালাকি কর্তে হবে না। চল্ চল্--নিযে চল্। 
রামভদ্র। দোহাই বাবা-ছেড়ে দাও বাবা! আমি খাঁটা 

বাসুনের ছেলে বাবা । 

[ রামভদ্রকে টানিতে টানিতে সকলের প্রস্থান । 

ভিও্জীস্ ক্রশ্য ? 

অরণ্যষধ্যগ্ কালীমন্দির | 

চন্দ্রমণি, অনিন্দ্য, বৈষ্ণব ও কন্দর্পকে লইয়| 
হম্মদান্থরের প্রবেশ। 

ুর্ঘমদ। এইবার তোমাদের একে একে 

মহ!কালীর অন্মুখেতে দিব বলিদান। 

কিন্ত করহ শপথ যদি 

কৃষ্ণ নাম__কৃষ পুজা 

করিবে না জীবনে কখনো, 

তাহ'লে ছাড়িতে পারি এবারের মত; 

নতুবা নাহিক ত্রাণ তোমাদের আজি । 
কহ---কৃহছ কুষহঃ ভক্তগণ ৃ 

কন্দর্প। আমাধের এক কথা অনুচর মশায়! আমর] কষ্চনাম- 

নিনিনরিজররীজিতী। 
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ভার্ন [তৃতীয় অন্ক। 

গীত। 

বাবাজী, অনিন্দ্য ।-_ 

হুর্ঘাদা | 

চন্দ্রমণি | 

গমর1 সে নাম নারিব ভলিতে, 

নারিব ভুলিতে পূঞ্জাটি ভাঁব। 

দি বা বিশ্ব গ্রলয়েতে ডোবে 

তবু মোর! তারে করিব সাব ॥ 

দে যে ভবভয়হারি নারায়ণ, 

সে যে ককণ। নিদান জনার্দন, 

উ।ৰ নামগুণে ভাহ।(বি ধেয়ানে 

ভব জলধি হইবে পার। 

এত স্পদ্ধা-_-এত ম্পর্ধী ! 

দেখ তবে কি ছুর্গতি হয় তোম।দেব। 

শোন নারী ! তুমি যি 

নাহি কর আদেশ পালন, 

তাহ'লে তোমারে আমি 

বসাইব বামপার্্ে মম | 

কি-_-কি কহিলি নারকী হব্বার ! 

সত্তীর সভীত্ব নাশ করিতে প্রয়াস ? 

ভেবেছিদ্ অধর্মে আশ্রয় করি 
হবি তুই জয়ী এ সংসারে? 
তাই কি সম্ভব? 

ভাছ। যদি হইত-সম্ভব 

তাহ'লে নারকী--মরিত না কংস কড়ু 
শ্ীরুফের করে। 
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“দ্বিতীয় দৃশা | ] 

হর্খ্মদ]। 

কন্দর্প। 

চর্ম । 

কন্দ্প। 

বোঝা যাবে-- বোঝা যাবে, 

কৃষ্ণের ক্ষমতা কত। 

যুপকাষ্ঠে দাও তিনজনে শির পাতি 

বলিদান দিয়া তোমাদের, / 

স্রন্দবীরে লয়ে বাবে! প্রেমরাজ্যে মোর ; 

চিত্ত মোর করিতে সরস। 

সাবধান দুরাচার ! 

হেন বাণী উচ্চারণ করিও না মুখে। 

থাকিতে সম্তান হেথা, 

কোন্ মুখে ক+ন্ ওই কথা । 
এখনি সিংহের মত ঝাপারে পড়িয়। 

উপাড়ি ফেলিব তোর ও পাঁপ রসনা, 

বাসনার ক'রে দ্বিব শেষ । 

দাও--দাঁও শির পাঁতি। 

কথনই না--কখনই ন1। 

নাহি দিব শির পাতি-_ 

যদ্দিও আমরা আজি সহায় বিহীন। 

মা! মা! সত্যই কি রক্ত চাম্ তুই? 
ওগো! দেবী! সন্তানের রক্তপানে 
একি তোর উতকট পিয়াস]? 

জননীর একি পুত্রস্নেহ ? 

থাকে যদ্দি পুভ্রন্নেহ অন্তরে মা তোর-- 

তবে বিপন্ন সম্তানগণে করিতে উদ্ধার 

ধেয়ে আয় ঘুর্ণীলম ফানবের সন্মুথেতে 
(৮৯ 0) 



দুর । 

কনার্প। 

হর | 

সাত্যবী । 

দর্খদ | 

সাত্যকী। 

[ তৃতীয় অঙ্ক! 

রক্তপান কর মা তাহার, 

সার্ক কর মা তোর দন্ুজদলপী নাম | 

আরে আরে--ম্পদ্ধিত যুবক ! 
দেখ তবে--কিভাবে ছুর্খদানুর 

করে তার প্রতিজ্ঞা পূরণ । 

ছিধ্ডিত করি তোমাঘের-- 

তারপর জেনে। নারী 

তোমার সতীত্ব নাশ করিবে হূর্ণাদ । 

থাকে যদি শ্রীকৃষ্ণের নামের মাহাআ্ময-- 

কি করিবে তুমি রে ছুর্ঘতি ? 
অন্তর্ধ্যামী ভগবান কৃষ্ণ নারায়ণ 

আপনি স্বয়ং আসি 

ভক্তে তাঁর করিবে উদ্ধার। 

হভাঃহাঃ! নাহি কেনি 

শ্রীকষ্ণের নামের মাহাত্ম্য 

সংসার মাঝারে । 

সাত্যকার প্রবেশ । 

শ্রীকফচের নামের মাহাত্ম্য নাহিক সংসারে, 

কোন্ মূর্ঘ কহে এই নীতিহীন বাণী? 
কেব। তুমি কৃষ্ণতক্ত ? 
কষ্ণের সেবক আমি, 

সাত্যকী আমার নাঁম-- 

ষুবংশে জনম আমার । 
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দিতীয় দৃশ্ত 1] 

তর্ণদ | 

সাত্যকী। 

হুর্মদ | 

সাত্যবী। 

ও।-_তুমি সেই ভারবাহী 
গোপের নন্দন কৃষ্ণের সেবক ? 

তাই গর্ধভরে দাও তব আত্ম পরিচয়? 

ধিক্ ধিক্-_-শত ধিক তোমারে পামর | 
কোন্ মুখে ওই কথা৷ কহিতেছ 
সণ নাতি হয়? 

আরে আরে-_কেবা তুমি 

কৃষ্দ্বেষী দুর্বার দুর্মতি ! 
রুষঃশিন্ণ। করিতেছ 

কোন্ হুঃসাহসের বশে? 

প্রাণেতে নাহিক হয় ভয়ের সঞ্চার? 

দাও তব পরিচয়-__ 

নতুবা এ শাণিত কপাণে 

শিরশ্ছেদ করিব তোমার । 

স্তব্ধ হও ঘ্বণিত অধম ! 

দর্প তব করিবে বিচরণ 
বীরশ্রেষ্ঠ কংস অনুচর হুর অনুর, 

নামে যার কাপে টরাচর। 

তুমি সেই কংস অনুচর ? 

ভাল---ভাল, সৌভাগ্য আমার 

তাই তব সনে হইল সাক্ষার্থ। 

কেন এই নিবীড় অরণো 
মহাঁকালী মন্দির প্রাঙ্গণে এনেছ এদের? 

মনে হয় কৃষ্ণতক্ত এরা, 
0৯১ 9) 
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ভত্রার্জুন 

কন্দর্প। 

শাত্যকী। 

দুম্ম্দ | 

[তৃতীয় অঙ্ক । 

তাই ইহাদের দণ্ড দিতে হয়েছ উগ্ভত 
আনিয়! হেথায়। কহ ভদ্র! 

কেন হেখা এসেছ তোমরা ? 

কষ্ণপুজ। করি ব'লে 

পাপিষ্ঠ অনুর 
বন্দি করি এনেছে হেথায় 

বলিদান দিতে আমাদের-_ 

আর এই জননীর হরিতে মধ্যাদদ1। 

ওরে পাপী! 

একি তোর স্বেচ্ছাচার? 

ভেক হয়ে সিংহ লহ বিবাদে প্ররাস ? 

দুর হ'-_দুর হ' এখান হইতে-- 
নতুবা বধিব তোরে একটি পলকে । 

আয় তবে হীনমতি গোঁপের সেবক, 

কেব। কার বধে প্রাণ আজি । 

| উভয়ের যুদ্ধ, ছুর্মদ অচৈতন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইল ] 
এসত্যকর। 

দের । 

সাত্যকী | 

কুর্থাদ | 

আল্ন.ছুষ্ট এইবার ! 

ডাক তোর গতাম্বুঃ প্রভুরে |. [ বধিতে উদ্ভত ] 

ক্ষমা] কর--ক্ষম। কর মোরে । 

ক্ষম1? ন1 না কষ্ঃঘেষীতলে 

ক্ষমা ন! করিবে কভু 

কফের সেবক এ বীর পাত্যকী। 

| বধিতে উদ্যত ] 

রক্ষা কর প্রাণ-রক্ষা কর প্রাণ ! 
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দ্বিতীয় দৃপ্ত |] 

চন্রমণি | 

সাত্যকী | 

চন্ত্রমণি। 

সাত্যকী। 

হ্দূ। 

ভড্রার্জুন 

ক্ষম] কর বীরবর দুর্মতি অস্ুরে। 

যদিও ভুলের বশে করেছে অন্যায়__ 

ক্ষম1 ভিক্ষা! মাগিছে যথন 

ক্ষমা কর বীরত্বের রীতি। 

তাই হোক্ মাতা! ওরে ছুষ্ট ! 

মায়ের কপায় বেঁচে গেলি তুই। 
এস মাতা__এস তত্ব! 
সাথে করি লয়ে যাব তোম। সবে 

প্রভুর নিকট । 

ধন্য হবে জীবন মোদের 

ভগবানে করিয়। দর্শন | 

চল পুত্র! প্রাণে বড় জাগিছে আনন । 

এস অবে। 

[ ছুর্মদ ব্যতীত সকলের প্রস্থান । 

পরাজয়---পরায় হইল আমার। 

আচ্ছা--আচ্ছা দেখিব আবার, 

প্রতিশোধ করিব গ্রহণ । 

যাই এবে সেই অর্থ তরে, 
যেকোন উপায়ে সেই অর্থ 

হইবে লভিতে। 
তারপর --তারপর-- 
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তুভ্জীল্স ভুম্ঘ্য ? 

বৈতরক পর্বত--প্রমোদ উদ্যান । 

স্থতদ্রা আসীনা, সধিগণ গাহিতেছিল। 

গীত। 
সখিগণ ।-- 

সখি! মনট। কেন ভার । 

আসেনি কি প্রাণের বধু 

তাই জাগছে প্রাণে হাহাকাব॥ 

আন্বে ফেন পে, 

তুই যদি না ফুটিদ্ হেসে, 

তবে কোন্ সুখে সে আস্বে হেথায় 

লজ্জ। হবে তার ॥ 

তুই ফুট বি যখন বপ ছড়িয়ে, 

আ।স্বে বধু গুন্গুনিে; 

বুকের আগুন নিঙুবে তখন 
ঘুচবে সকল হাহ।কার। 

স্থভদ্রা। তোরা ভারি দুই,! এখন ঘা তোরা। 

সকলে। ওমা, কেন গোকেন? আমাদের অপরাধ কি গো £ 

ন্ভদ্র।। তোর! সবসময় আমায় নিয়ে রঙ্গ করিস্। 

১ম লখি। চ* ভাই ৮! সখি এখন বিরহে আছে। 

২ সখি। আহা! বিরহ তো হবারি কথা। যৌবন এখন 

কানায় কানায়- এখনে! নাগর হলো না। একি কম লজ্জা ভাই! 
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তৃতীয় দৃহ্। ] ভদ্রার্জুন 
আর--আয়, সথির নাগর যখন আন্বে--তখন আমরা বাসর জাগাতে 
আস্ত্ধা। 

| সখিগণের প্রস্থান । 

স্ভদ্রী। সত্যই প্রাণের ভেতর যেন সর্ধদা! আগুন জল্ছে। 

“বলাই দাদা! আমার বিয়ে হন্তিনাপতি মহারাজ দুর্য্যোধনের সঙ্গে ঠিক 
করেছেন। কিন্তু 

গীত। 

স্কভদ্র] | 

সপনে দেখেছি আমি যারে 

গাবে। কি তারে ওগো হাদয় মাঝে। 

মম কুপ্ধ বিতানে অহরহ তার | 
মধুর মুরলী বাজে । 

নিশীথ রাতে দেখ! দিয়ে যায়ঃ 

জাগে শিহরণ আমারি হিয়ার, 

জানি ন। কখন দেখ! দেবে সে 

মদনমোহন সাজে ॥ 

সত্যভামার প্রবেশ । 

সত্যভামা। ম্ুুভদ্রে--সুভদ্বে ! 

একাকিনী কেন হেথা বিরস বদনে ? 

কহ বোন! কি হইল তব-- 

ষাহে জিয়মান। প্রফুল্গ-বধনী ? 
সুভদ্র]। হয় নাই কিছু দিি ! 

নিরালায় বসি হেরিতেছি 
প্রক্কতির অপার সৌনর্ধ্য। 
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ভদ্রার্ছুন 

সতাভাঁমা। 

সুভ | 

সত্যভামা। 

সুদী । 

[তৃতীয় অস্ক । 

নানা 

কেন লেো৷ গোপন করিস্ সুভদ্রা ? 

বুঝিয়াছি কিবা ব্যথা তোব 

অন্তরে হয়েছে । 

ভয় কিলো বোন্! 

ফুটিয়া উঠিলে ফুল, 
মধুকর আপনি আগিবে। 

দিদি! ফিরিলকি দাদা 

মৃগয়! হইতে ? 

নানা, দিনমণি অস্তাচলে যায় 

নিশীথিনী আলে ধীরে ধীরে। 

প্রাতঃকালে মৃগয়ায় গেছেন কেশব 

এখনে৷ ফেরেনি ভাই-_ 
তাই আমি হ,তেছি চিস্তিত। 

প্রভাতে যাবার কালে কহিলেন মোরে 

সাঁয়াহ্নে আমি ফিরিব নিশ্চিত 3 

'কি কারণ হতেছে বিলঙ্গ 

ভাবিতেছি তাই-- 
ঘটিল কি বনমাঝে কোন পরমাদ ? 
অমঙ্গল কেন ভাবে দিদি? 

এখনি আদিবে ধাছ॥ 

আজি তীহারি আদেশে 

বৈতর়কে মহোতৎসধ--. 
আনন্দেতে মত্ত যছুকুল ।' 
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ততীয় দৃষ্ত | ] 

সত্যভামা। 

স্থুভদ্রা 

অত্যভাম] | 

ভদ্রাঙ্জুন 
আর্জি এ উৎসব রাতে ছাড়ি আমাদের 

তিনি কি লে। পারেন থাকিতে ? 

সত্যি কথা বোন্ ! 

কিন্ত এ বিচিত্র সংসার । 

স্বার্থ-.হিংসা--দ্বেষ_-প্রতারণ' 

সর্ব! হেথায় করিছে বিহার । 

কর্ম গুণে বেব। বড় হয় এ সৎসাঁরে 

নীচ যার! সর্বদাই করে হিংস] তাঁর 

পদে পর্দে করে শত্রুতা তাহার । 

বছুপতি সর্বগুণে শ্রেষ্ঠ এ ধরায়, 

তাই শত্রু তার অগণিত, 

তাই বোন্ নিরবধি 
হইতেছি চিন্তায় আকুল। 
হলধর অগ্রজ যাহার, 

সথ। যার বীর ধনঞ্জয়, 

নিজে যেব। মহাশক্তিধর__ 

তার সনে শক্রত] সাধিয়। 

কেব। হবে জরী? 

আরও এক কথ। বোন ! 

ভকত বসল তিনি, 

চিরদিন ভক্তের হুন্নারে 

তজিডোরে পড়েন যে বাধা। 

যুগে যুগে ভক্ত হেতু অবতার তার, 
পাছে যদ্দি কোন ভক্ত বেধে রাখে তাঁকে 
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ভন্রার্ুন তৃতীয় অঙ্ক। 
তাহলে কি হবে উপায় বোণ্ 

ভাবিয়া না পাই, 

পাছে ব্দি হারাই তাছাবে? 

[ নেপথো তৃর্যধ্যনি ] 

সুভদ্র।। ওই হয় তৃর্ঘ্ধবনি, 
এলে! বুঝি যছুপতি মৃগয়৷ হইতে। 

চল দিদি ভেবিতে তাহারে। 

[ উভয়েব প্রস্থান । 

ভতগ ক্ুষ্ত্য । 

কারাগার । 

কৌরব্যনাগ ও উলুগী | 

উলুপা। বাব! 

কৌরব্য। কেন মা? 
, উলুপী। আর কতদিন এভাবে অসহা কারাষন্ত্রণা। আমর! ভোগ 

কর্বে। বাবা? আর কতদিন এমনিভাবে অনশনে দিন যাপন কর্তে 

হবে? উঃ! কি নিষুর মনিপুররাজ, একটু দয়ামায়। নেই । 

কৌরব্য। সমস্থ আমার ভাগোর দোষ মা! মণিপুররাজের 

কোনই দোষ নেই; কিন্তু--কি বিশ্বাসঘাতক সেই সেনাপতি কর্কট। 

স্বোকবাক্যে আমার লঙ্গে শঠতা ক'রে মপিপুররাজের শিবিরে নিরে 

গিয়ে--উঃ! কি শরতান সে-_রাজালাভের জন্য কি ভীষণ কুটকৌশল 
গার। 'বদ্দি কনে দেবতার কপার মুক্তিলাভ কর্তে পারি, তাহলে 
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সেই বিশ্বাসঘাতককে এমনভাবে শিক্ষা দেবো, যাতে জগতের আর 

কেউ কখনো বেইমানি কর্তে সাহসি হবে না। 
উলুপী। সেতো পরের কথা বাবা! আগে বেচে ও১-:তারপর 

কর্কটের শাস্তি। অনাহারে থেকে কতদিন বাঁচবে? মুক্তিরই বা 

আশী। কই? এম সুদ তে| কাউকে দেখতে পাইনে। [দীর্ঘশ্বাস 
ত্যাগ করতঃ ] একজন আছে--তবে সেতে। সংবাদ জানে না। 

কৌরব্য। অর্জুনের কথ বলছিস্ তো! ম1? ওরে-_সে যে পরের 
“ছলে, তার সঙ্গে আর সম্বন্ধ কি? সেইকাঁলেই উলুপী আমি গররাজি 
হয়েছিলাধ তার সঙ্গে তোর বিবাহ ধিতে। আমরা নাগজাত, আমাদের 

সঙ্গে কি সুসভ্য জাতের খাপ্ খার। তখন তুই গুন্লিনে-_বাধ্য হয়ে 

তার সঙ্গে তোর বিবাহ 1দতে হ'লো। সেদিন যদি মণিপুররাের 

সঙ্গে তোর বিবাহ দিতাঁম--তাঁহলে আক আমার এ ত্র্দশা হতো 

না- তোমাকেও আর এ জালা সইতে হতো না। আর এক)। বিশ্বাস- 

ঘাতকও নাগরাজের অধীম্বর হতো! না। বাক্, বা ছবার হোক্। 

বাঁচি ভাল--ন! বাঁচি অন্তরের আশা অন্তরেই থেকে যাবে । 

উলুলী। বাব! আর ওকথা বলে! না, আমি সইতে পার্বে। না। 

[ চক্ষে অশ্রু ঝরিল ] 
কৌরব্য । কাদছিস্ মা? নানা আর বলবে! না-আর বল্বো। 

না। তুই কাদিস্ নে। তোর কান্না! দেখে আমিও যে অশ্রু সম্বরণ 
ক'রে রাখতে পার্ছিনে। সোনার প্রতিমা আমার দিন দিন শুকিয়ে 

যাচ্ছে। ওঃ! ভগবান! তোমার বিচার কি এই? 

রক্ষীবেশী অর্জুনের প্রবেশ। 

অঞ্ুন। ভগবানের বিচার ঠিকই আছে মহারান্স | 
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কৌরব্য । লা রক্ষী, তুমি ভুল বল্ছে!! ভগবানের বিচার যদি ঠিক 
থাকৃতে।--তাহ'লে আমরা পিত। পুত্রীতে এই অসহা কারাযন্তণ1 ভোগ 

করতাম না। কই বক্ষী, ভগবান তার সুবিচার দেখাচ্ছেন কৈ? 

অঞ্ুন। সময় না হ'লে কখনে। তার বিচার চাতুর্য কুটে ওঠেন 

মহারাজ! আর মানুষকে হুর্ভাগ্যের খাতায় ফেলে তিনি পরীক্ষা করে 

নেন--কে তাঁর ভক্ত--কে তার পুজারি। সে সময় মানুষ যদি অধৈর্যয 
হয়ে ভগবানের নামে পোষধারোপ করে-তাকে ডাকৃতে ভূলে যায়-- 

তখন তিনিও তারি কাছ থেকে বহুদূরে চলে যান, কিন্তু যে ভোলে না_ 

ঢঙাগ্যের কঠোর নিশ্পেষণে যার কামনার অর্থ্য তীরি শ্রীপা্দপন্টে পতিত 

হয়__তথন প্রভাত হূর্যেযর রক্তিম আভায় ধীরে ধীরে ফুটে তার অপার 

মহ্মারাশি। | 
কৌরব্য। ক্ষু্রগ্রাণ মানুষ কতক্ষণ তার ধৈধ্যের বাধ বেঁধে রাখতে 

পারে রক্ষী? দিনের পর দিন ধতই চলে যাচ্ছে--নিরাশ। যে ততই 

হর্দয়মাকাশ ঘিরে াড়াচ্ছে। বিশ্বাস--মনের বল-_দৃঢ়ত। যে আর 

রাখতে পার্ছিনে। 

উললপী। [| শ্বগতঃ ] কে ওই রক্ষী? কণ্ঠস্বব যেন ছুদিনের চেনা 
'চন1। ওকে দেখে যে প্রাণের মাঝে একি শিহরণ জেগে উঠ্ছে--কি 
যেন এক উন্মাদ আকর্ষণ আমায় ওর কাছে টেনে নিষ্বে যেতে যাচ্ছে। 

যেন তার সেই সোহাগ-জড়িত কথম্বরের মত। ভবে কি-+না না 

একি ভুল ধারণ! আমি কর্ছি। আমি কি ্বপ্র দেখ্ছি। 

অর্জুন । মহারাজ ! আপনি ভাববেন না, আপমার প্রাণের একাগ্রতার 

আহ্বান ধর্দি সত্যের হয়-মর্ম্ের ইয়--তাহ'লে আপনারও ছুঃথের 

পেষ হয়ে এসেছে। ধঞ্চন, আপনাদের জন্তে আমি আহার্য্য এনেছি। 

আপনারা আজ তিনঙিন হ'লে। উপবাসী ঝাছেন। 
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কৌরব। রক্ষী! তোমার এত দয়? সত্যই কি তুমি রক্ষী--ন। 
রঙ্গীর আকারে কোন ছদ্মবেশী দেবতা। ভেবেছিলাম এই মণিপুররাজ্যে 

প্রহরী-বেষ্টিত কারাগারে আমার কেউ সুদ নেই--কিন্ক এখন দেখছি 

মআছে__ আছে-_এখানেও আমার সুদ আছে । উলুগী ! মাঁ। যখন এই 

বান্ধববিহীন কারাগারে সুহৃদ পেয়েছি তখন ভগবানেরও করুণা পাবে 

আর ভাবিননে । ঠিক্ বলেছ রক্ষী! দুঃখ দিয়ে ভগবান চান তার ভক্তের 
পরীক্ষা । 

উলুলী। [স্বগতঃ] শ্রীণেব মাঝে একি আন্দোলন । একি অজ্ঞাত 

হিল্লোল! কে ও রক্ষী? মনে হয়যেন পেই--না না-আবার কেন 

তার চিন্তা কর্ছি। 

অজ্ঞুন। আহার্ষ্য ধরুন মহারাজ ! 

কৌরব্য। তুমি এইভাবে আর কতদিন আমাদের আহাধ্য দেবে 
রক্ষী? মহারাজ জান্তে পার্লে হয়তো তোমারও জীবন বিপন্ন হবে । 

অজ্ুন। আপনাদের ভয় নেই, তৃতীর পাগুব অজ্ঘুনও এখানে এসে 

পড়েছে। 

কৌরব্য। অঙ্ছুন আমার এলেছে? সেকি এ সংবাদ পেয়েছে? 

অজ্ঞজন। পেয়েছে; তীর্থ পর্য্যটন করতে করতে এখানে এসে শুন্তে 

পেয়েছে যে, নাগরাজ ও তার কন্তা। চিত্রভান্গ রাজার কারাগারে বন আছে। 

শীঘ্রই মণিপুররাজের কবল হ'তে আপনাদের রক্ষা কর্বে। আপনারা 

এখন আহার করুন। আমি এখন চল্লাম । 

[ আহার্ষ্য রাখিয়া প্রস্থান | 

কৌরব্য। নে মা_-নীপ্র আহার করে নে, প্রাণ বাঁচা। অর্জুন যখন 
এখানে এসে পড়েছে--তখন আর ভয় কিমা! রক্ষী মিথ্যা বলেশি। 

ধর্--[ উভয়ে আহার করিল ] 
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কৌরব্য। 

চিত্রভাষ্ু ৷ 

কৌরব্য। 

চিত্রভান্ত ৷ 

কৌরব্য। 

[ভূতীয় অন্য 

আঃ! এতক্ষণে বাচলাষ। 

চিত্রভান্গুর প্রবেশ । 

নাগব'জ ! 
মণিপুররাজ ! কিবা চাহ আর? 
করিবে কি মম করে কণ্ঠার্দান তব, 

জানিবারে এসেছি আবার । 

কহ ত্বরা-_ কতদিন অনাহারে 

কারাগারে মরিবে পচিয়। ? 

এখন 'ভাঁবিক়্| দেখ 

জীবনের শুভাশুভ তব। 

স্বেচ্ছায় বদি ন। কন্ত। করহ প্রদান, 

জেনে নাগরাজ ! 

হাসিতে হাসিতে তোমারি সম্ঘুথে 

অদ্ধাঙ্গভাগিনী মোর করিব কন্তারে তব» 

শুনিব না কোন কথ। তখন রাজন্।' 

অপস্তভব আশা লয়ে 

কেন ভুমি হয়েছে উন্মাদ ? 

বারবার কহিতেছি 

কর যত পীড়ন আমারে__ 

কিন্বা মোর ছুহিতারে 
তবু পিত। হয়ে 

ঘিচাঁরিণী সাজাতে বন্তারে 

নাত্বিব কখনে]। 
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চিত্রভানু । 

কৌরব্য। 

চিত্রভানু । 

রেখে দেছ অনাহারে". 

প্রতিদিন দেখাতেছ রক্তিম নয়ন, 

কতদিন এইভাবে মনোসাধ 

মিটাবে নির্্ম ? 

মনোসাধ এখনে] মেটেনি মোর । 

যেদিন কন্ঠারে তোমার 

বামপার্খে বসাবে। সোহাগে-_ 

সেই দ্রিন--সেই দিন মনোসাধ 

মিটিবে আমার। 

ওঃ1 ও! 

একবার যদ্দি মুক্তি পাই-_ 

তাহ'লে দেখাই 

বৃদ্ধ এ কৌরবানাগ কত শক্তি ধরে। 

কি করিব কৌশলে করেছ বন্দি; 
নচেখ কি পরিত্রাণ থাফিত তোমার - 

নাগের পাতাল রাজ্যে 

হতো৷ তব যবনিকাপাত। 

হাঃ-হাঃ-হাঃ ! 

বুথা আশ্কালন দেখাও রাজন্। 
ভাল--ভাল--আরো সপ্তাহকাল 

দ্বিলাম সময়-_ 

তারপর দেখিতে পাইবে রাজা 
কি ভীষণ মুর্তি আমার । 

এই কে আছিদ্-_ 
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রক্ষীর প্রবেশ । 

রক্ষী! রক্ষী! ছুইজনে আজি হ'তে 

রেখে দিবি পৃথক গৃহেতে। 

| প্রস্থান । 

কৌরব্য। উঃ! ভগবান ! 
[ রক্ষীর উভয়কে লইয়। প্রস্থান । 

স্পঞ্জ ভেশ্ত্য 2 

রামভদ্রের বাঁটী। 

বরাঙী ও ধনপতি। 

বরাঙ্গী। হারে ধনু! মহারাজ কি এখনে। নাগরাজ কুমারীকে 

বিয়ে করে ফিরে আসেন নি? 

ধনপতি। এসেছে মা! নাঁগরাঁজ কন্তার'সঙ্গে তো মহারাজের বিয়ে 

হয়নি। 

বরাঙ্গী। সেকিরে! মহারাজ বে অত ঘটা ক'রে বিয়ে করতে 

গেলেন, আমাদের তি'নও নিতবর সেদ্ধে গেলেন, কি হলে। রে? 

ধনপতি। নাগরাজ কন্তার বিয়ে তৃতীয় পাঁওব অর্জুনের সঙ্গে হয়ে 

গেছে। আমাদের মহারাজ ষে শংবাদ জেনেও ধিম্নে করতে গিয়েছিল । 

তারপর মা, ধেখানে গিয়ে বিয়ে লা! করতে পেরে নাগরাঙ্জ ও তার 

কল্তাকে বনি করে নিয়ে এসেছে । 
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বরাঙ্গী। হ্যারে ধনু! আমাদের তেঁনার কি হলো রে? মহারাজ 

ফিরে এলেন--তিনি ফিরলেন না কেন? 

ধনপতি। কি ক'য়ে বল্বো মা! জানিস নে, বাবা কি রকম 

বদমাইস্ লোক | না ফেরেতে! একরকম ভালই হবে। 

বরাঙ্গী। ঠাকুর কি হবে? 

ধনপতি। জলে ফেলে দিয়ে আস্বো, ঠাকুরের কথা আর বলিস্ নে। 

বরাঙ্গী। ছিঃ-ছিঃ! ও কগা আর বলিম্ নে বাবা! ওতে থে 

অকল্যাণ হবে, ওকথা কি বল্তে আছে। তুই না হয় একবার কণ্তার 
খোজ কর্-_না হয় মহারাজকে একবার জিজ্ঞেস ক'রে আয়। 

ধনপতি1 বেশ বলেছিস। আমার ঘ্বারা ওসব হবে ন! বলে দিচ্ছি। 

বরাঙ্গী॥ মানুষটা গেল কোথায় একবার খোজ নিবিনে? 

ধনপতি। চুলোয় যাক তোর মানুষ । নিতবর সেজে গেল কেন? 

বুড়ো গিগ্ধোড় একটু আকেল হলো ন_-বর সেজে আবার টোপর মাথায় 

দিয়ে কি রকম বেশ করে গেল। বুড়ো বয়সে খেয়াল মন্দ নয়। এইবার 
একবার এলে হয়--দেবেো! আচ্ছা! কবে কুতৃকে। বাবার-বাবার নাম 

ভুলিয়ে দেবো, সবেতেই ধাষ্টপনা । 

বরাঙ্গী। আমার রাগে গা বিষ. বিষ, কর্ছে। বাড়ী ঢুকলে হয়, 
সুড়ো। ঝাঁটা ঠিক ক'রে রেখেছি- পিঠ ভেঙ্গে দেবোতবে আমার না 

বরি বামনী।' 

ধনপতি। তবে আর তার খোজ কর্ছিদ্ কেন? 

বারী । হাজার হোক্--তার ওপর একট। মায়! আছে তো? 

বাড়ীতে একট! কুকুর বেড়াল থাক্লে তার ওপরও মায়া জন্মায়। 

ধনপতি। আর মায়ায় ফায়ায় কাজ নেই। আপদটা গেছে ভালই 

হয়েছে। 
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[ নেপথ্যে-_শঙ্খধবনি ও হুলুধবনি ] 

বরাঙ্গী। ও আবার কিরে ধন্ধু! দেখু দেখ-কাদের কি হ'লে। 

ধনপতি। আচ্ছ! দেখে আবি । [ দ্রুত প্রস্থান। 

বরাঙ্গী। ছুপুব বেলার আবার শীখ বেজে উঠুলো! কেন? উলু উপ, 

দিচ্ছে কেন? আজ তো বি রদ্দিন নয়! কাদের আবার কি হলো! ।' 

ছেলে হ'লে তো শাখই বাজে-_উলুতো দেয় না। কি অনাছিষ্টি বাবা ! 

ছুটিতে ছুটিতে ধনপতির প্রবেশ ॥ 

ধনপতি। মা! মা! 

বরাঙ্গী। কি হলো রে? 

ধনপতি । হিঃহিঃহিঃ ! 
বরাঙ্গী। ,ওরে অত হাসছিস্ কেন রে? 

ধনপতি। হিঃহি:হিঃ ! 

বরাঙ্গী। কি হয়েছে রে? 

ধনপতি। বাবা বিয়ে ক'রে বৌ নিয়ে আসছে । পাঁড়ার ছেলের! 

শাখ বাজাতে বাজাতে-_উলু দিতে দিতে আন্ছে। 

বরাঙ্গী। হ্্যারে-সেকি রে! তুই বলছিস কিরে ধনু ! 

ধনপতি। হ্যা মা, সত্যি কথা । এয়া বৌ! এই এলো! বলে। 

বাব! খিয়ে ক'রে বৌ নিয়ে আম্ছে--আার আমার বিয়ে হলে না'॥ 

বরালী। [ বঙ্গিয়া পড়িয়া] ওরে বাবারে! আমার কপালে একি 

লেখন ছিল রে! ওমা গো--দেখে যাও গো--নামার কি পর্বনাশ 

হ'লে! গো! [ক্রন্দন ] 

ধনপতি। ওগো) আমার বাবার বিয়ে হ'লো--মামার বিয়ে হলো 

নল। গে! 
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বরাঙগী। ওরে ধনু! শিগ্গীর ক'রে' আশ-বটিটা আন্ তো! রে, 

আজ বুড়োর মুও্পাত ক'রে তবে ছাড়বো। ওগো মাগো-_বুড়ো 
বদসে আমার সর্তীন হ'লো। গো । 

ধনপতি। আনি -আনি তবে আশ-বটি। 

বরাঙ্গী। তুইও 'একট1 তুহ্বে! দেখে লাঁঠী নিয়ে আর রে বাব !' 
আজ ম! ব্যাটাতে ঘোরাস্ুর বধ করবে! রে! ওরে বাব রে 

ধনপতি । আনি--মানি-_ 

[ দ্রুত প্রস্থান । 

বরাঙ্গী। বুড়ো মিন্মে আবার বিয়ে করলে রে--ওগো ! আমি 

সতীন নিয়ে কি ক'রে ঘর করবো! গোঁ! ওগো বাবাগে।-তুমি' 

দেখে যাও গো - | 

লাঠী ও বটি লইয়া ধনপতির প্রবেশ । 

ধনপত্তি। এই নে--এই নে মা বটি। তুই ধব্ বটি_আমি ধরি 

লাঠী; হয়ে যাক জাজ ফাটাফাটি-_কাটাকাটি। 

শঙ্ঘধ্বনি ও উলুধ্বনি করিতে করিতে বালকগণ সহ বরবেশী 

রামভদ্র বৌ লইয়া প্রবেশ করিল, বৌটি এক 
চোখ কান1 ও বাম পায়ে গোদ। 

রামভদ্র। অসভ্য ছোক্রার দল--আপভ্য ছোক্রার দল আমার' 

নিয়ে কি করছে দেখ। ভাগো-ভাগো। বাপও বাড়ীতে এসো 

গড়েছি। গিরী! গ্রিশ্নী! ওরেধনু! এই ফন্ুড়ে ছোড়াগুলোকে' 

তাড়া তো। 

[ বালকগণেয় “ওরে বাবারে" বলিতে বলিতে গলায়ন । 

( ১০৭ ) 
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বরাঙ্গী | আন্ন--আ|র ওরে ছুরাচার ঘোরাস্ত্রর ! 

মুগ্ুপাত ক'রে দিই তোর। 

ধনপতি। এস--এস দুষ্ট নরকান্থুর ! 

লাহীর আঘাতে 
মাথ| তব করি ছাতুফাট]। 

রামভদ্র। র্যা! একি! একি! ওগিনী! ওরে ধনু! বরণ 

করু-বরণ কর্, শান্নমতে যেগুলে। কর্তে হয়-সেইগুলো আগে করে 

ফেল্। গিম্নী! তুধি যে দেখছি একবারে সর্ধবমঙ্গল। সেজেছ। বলি, 

ব্যাপার কি? 

বরাঙ্গী। ওটা কেরে মিন্নে? 

রামভদ্র। আর ঝলো। না গির্ী ছুঃখের কথা । ধর--ও এখন 

(তোমার সতীন। তবে ভদ্র ঘরের মেয়ে--আচার-ব্যাভার ভালই হবে । 

বরাঙ্গী। ওরে মিন্দে, মহারাজের সঙ্গে নিতবর সেজে গিয়ে শেষ 

কালে তুমি নিজে বিরে ক'রে এলে? ওনা! একটা! মাগী--ঘোম্টা 
নেই--কালো কুচকুচে । র্যা! তুমি ওকে বিয়ে করে নিয়ে এলে? 

ধনপতি। দেখ. মাঁ্েখ» মাগীটার এক চোথ আবার কাণা। 

বা! পাট] কি রকম গোর্দা-_যেন ভীমের গদ্া। 

বরাঙ্গী। ওরে, তাইতো! রে-_একি মাগীর ছিরি রে। ওরে মিন্সে, 

ভুই ওই মাগীকে কি ক'য়ে পছন্দ কর্ণি পে? 
রামভদ্র। কি করবো গ্রিন্নী! আমি কি ইচ্ছে করে বিয়ে 

করেছি । মহারাজের সঙ্গে আপ্তে আন্তে এই ব্যাপার ঘটে গেল। 

একজনদের বিয়ের পিঁড়ি হ'তে বর পালাচ্ছিল, আমায় তার! তার্দের 

পালানো বর মনে ক'রে ধরে নিয়ে গিয়ে জোর ক'রে বিষ্বে দিয়ে 

দিলে। বিন্বের পর পালিয়ে আসছিলাম; কিন্তু এই অতীলম্মী আমায় 
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জাপটে ধরে ফেলে বল্লে, আমায় সঙ্গে করে নিয়ে চল-_তুমি 

আমার ন্বামী-_আমায় ফেলে কোথায় যাবে? কি করি--কিছুতেই 

ছাড় লে না, তাই বাধ্য হয়ে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস্তে হলো। 
চোখ-_-পা_দিনকতক ভাল ভাল ওষুদ খেলেই সেরে যাবে। 

নৃতন-বৌ। না! ঠাকুরমশাই ! কোন ওষুদ্রতেই সারেনি, অনেক 
অযুদ খেয়েছি কিছুতেই সারেনি। বাবা আমার ঢোল বাজিয়ে বা 
পয়স! উপায় করেছিল, সব আমার অন্ত খরচ হ'য়ে গেছে! 

রামভদ্র | ক্যা! র্যা! 

বরাঙ্গী। র্যা! ওর বাব ঢোল বাজ! তো কি গো? 

নৃতন-বৌ। আমরা মুচী কি না? 
বরাঙ্গী। ওরে বাবারে-_-একি শুন্ছি রে--মুচির মেয়ে ষে রে। 

হার-হায়-হার় ! এইবার জাতজন্ম সব গেল। ওরে মিদ্সে, তুই কি 
ক'রেছিস্ রে? মেরেও দেখ-লিনে--জাতও দেখ লিনে, এক কাঁণাচোখি-- 

গোঁদ গলীকে--সুচির মেয়েকে বিয়ে ক'রে নিয়ে এলি রে ! 
ধন্পতি। ভালই হয়েছে মা! আমাদের কালীপুজোর সময়; 

বাবার শ্বণ্তর এসে ঢাক বাজিয়ে যাবে, পয়সা-কড়ি আর লাগবে না। 

রামভদ্র। ম্ব্যা! সুচির মেয়ে? গোলমালে সব ভুল হয়ে গেছে 
তো । যাক্_যাঁক, গঙ্গাজল গোবর দিয়ে শুদ্ধ ক'রে নিলেই চলবে । 

বরাঙ্গী । ধর্_-ধর্ ধনু, লাঠী ধর্_-আমিও বঁটা ধরি) আচ্ছা করে 

ছটোকে সায়েস্ত। ক'রে দিই আয় । 
নৃতন-বৌ। ওগো মাগো! আর আমার বামুন বরে কাজ নেই গো! 

[ পলায়ন । 

বরাঙ্গী। ধর্--ধর হারামজাদিকে। এইবার আয়--ন্ছায় পাপাধম 

ঘোরাস্থর ! তোকে খণ্-বিখণ্ড করি আর । 
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ধনপতি। চালাও-- চালাও, তবে লাঠী চালাও । বন্-বন্বন্-_ 
মারে আরে হীনমতি নরকাম্থুর । [লাঠী ঘুরাইতে লাগিল | 

রামভদ্র। দেখিন্--দেখিস্ বাবা, যেন চোখে মুখে লাগে না। 

বরাঙ্গী। ধর্ ধর-বুড়োর হাত ধব্, আজ চ'জনে মিলে আরম্ভ 
করি আর | [উভয়ে রামভদ্রের দুই হাত ধরিল] 

কাটি--কাটি তবে দ্ট ঘোরাস্থর | 

ধনপতি। ফাটাই-_ফাটাই মাথা ছষ্ট নরক।সুর। 

রামভদ্র। ওরে বাবারে-বাড়ী এসে একি বিপদে পড়লাম রে! 

ছেড়ে দাও গিন্নী--ছেড়ে দাও, ছেড়ে দে--ছেড়ে থে ধন! কদিন 
থেকে এইরকম আমায় যমে মানুষে টানাটানি কব্ছে | 

বরাঙ্গী। সংহার--সংহার | 
ধনপতি। পগারপার-পগারপার। 

বরাঙ্গী। চল্্-চল্ ছষ্ট! 

পরিত্রাণ নাহি আছি তোর, 
খণ্ড খণ্ড হবি তুই আজ । 

ধ্লপতি। ছা$--ছাতু, 

একদম ছাতু করিব তোমায় 

তবেই মোর কাজ । 

ব্লাষক্তদ্ন । ওরে বাবারে ! অধন সুন্দরী, সুচির মেয়ে হ'লে র্ে। 

[ রামভদ্রকে লইয়! উচয়ের গ্রস্থান। 
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প্রমোদকক্ষ | 

চিত্রভামু ও জনৈক। নর্তকী । 

[নর্তকী নৃত্য করতঃ পুষ্পপালক্কে অর্ধ-শায়িত চিত্রভান্ুকে সুর! 

দিতেছিল, চিত্রভাঙু মাঝে মাঝে হর্যধ্বনি করিতেছিল ] 

[ সুরাপান করাইয়। নর্তকীর প্রস্থান । 

চিত্রভান্থু। আঃ! জ্ুরাপানে উন্মাদন! জাগিল প্রচুর, 

দুর হ'লো! ক্লান্তি অবসাদ । 
আর্জি সেই অলোক-লাবণ্যময়ী 

উলুপী সুন্দরী দহ 

হবে মোর হার্দি বিনিময় ; 

দেখি সেই বুদ্ধ রাজা 

কি করিতে পারে মোর । 

রক্ষী! রক্ষী! 

নিয়ে আয় নাগরাজে-- 

আর কন্ঠারে তাহার। 

হাংহাঃহাঃ ! 

প্রত্যাখ্যান--অপমান 

করেছিলে মোর নাগের ঈশ্বর, 
আজি লবে! তার পুর্ণ প্রতিশোধ । 

হাঠহাঃ-হাঃ ! 

নিয়ে আয়-_নিয়ে আয়-- 
(১১৯) 



ভদ্রার্জ্ুন ০৫ 
গীতকণ্ঠে দৈবের প্রবেশ । 

গীত। 

দৈব।-- 
তোমার আশার মুখে পড়বে ছাই। 

মনের আশা থাকবে মনে 

সব যে তোমার হবে বৃখ।ই ॥ 

দুরাশ। হয় ন। পুরণ, 

এখনে হও সচেতন, 

যাবা অহঙ্কারে আপন ভোলে 

হুপ কখনে। তাদের নাই ॥ 

| প্রস্থান ॥ 

চিত্রন্তান। দেখি আজ কোন্জন 
আশাহত করিবে আমায় । 

এত শক্তি আছে কার ? 

আপন আয়ত্ব শত্রু, 

কিব1 ভর নিতে প্রতিশোধ | 

কই রঙ্গী, নিয়ে আয় ত্বরা । 

বন্দী নাগরাজ ও উলুপীকে লইয়া রক্ষীর প্রবেশ । 

এই যে--এই যে--হাঃ-হাঃ হাঃ ! 
নাগরাজ ! নাগরাজ ! 

কন্তাদানে সম্মত কি অসন্মত 

কহ ত্বরা মোয্লে। 

আন্দ আমি ক্ষিণড করী "দুষিত শার্ঘ,ল, 
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বঠ দৃশ্ত |] 

কৌরব্য। 

চিত্রভান্ু। 

কৌরব্য। 

চিত্রভানু । 

ভদ্রাজ্জুন 

শুনিব না কোন কথা; 

নিধ্বিবাদে আশ। মোর করিব পূরণ । 
হয় বদি পাপ--ক্ষতি নাহি তায়, 

যদি হই নিররগামী--তাহাও সুখের ; 

হবে না বঞ্চিত তবু 

সুন্বগীর প্রেমন্থধ। পানে। 

কহ-_কি উত্তর করিয়াছ হ্ির? 

উত্তর নাহিক আর কণ্ঠেতে আমার । 
মুক্তি বদি দিতে একবার, 

তাহলে উত্তর আমি দিতাম তোমায় 

নাহি হ'তে। তিলেক বিলগ্ব। 

কি উত্তর দিতে হে তখন? 

পদাঘাতে পাপ মুণ্ড তব করিয়। বিচুর্ণ 

এ প্রশ্নের দানিতাম সছুবর ; 

কিন্তু বন্দী আমি-- 

সে ক্ষমতা নাহিক এখন। 

স্ব হও--স্তপ্ধ হও, 

দন্ত তব্করিব বিচুর্ণ। 

ড়া ইয়ামরণের কুলে 
কেন মিছে দেখাও ওদ্ধতা--- 

মিথ্যা বীরত্বের পরিচয় ? 

আজি তোমারি সুখে বদি 

কগ্ঠারে তোমার 

করি মোর অদ্ধাঙ্গভাগিনী, 
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ভদ্রার্ছুন 

উলৃপী। 

চিত্রভান্র ৷ 

কৌরধ্য। 

[ তৃতীয় অস্ক। 

'কি কবিতে পার তুমি মোর ? 

জন লো নাগের সভা! 

পিত। তব বয়স আধিক্যে হয়েছে বাতুল, 
নাহ কোন তালমন্দ জান । 

উপযুক্ত কন্ঠ তুমি, 

ভেবে দেখ কি কর্তব্য তোমার এখন? 

আজ যদি তুমি 

নাহি কব মোরে জীবন অর্গণ, 

তাহলে স্থদরী! তোমারি সম্মথে 

শিবচ্ছেদ করিব পিভাব তব। 

পিডৃহত্যা পারিবে দেখিতে ? 

সতীত্ববক্ষা নাবী 

চিবদ্দিন অচল--অটল, 

এশ্ব্য--বৈভব-- 

পিতামাতা আত্মীয় স্বজন 

সতীধর্ধ পাশে নহে সুল্যধান্। 

উত্তম; তাহ'লে পিতার মৃত্য 

করছ দর্শন | 

এগনি খাতক-হয়ে 

ধিথপ্ডিত পিত্ঠ-পির পড়িবে ভূতলে। 

তাই কর--তাই কর-_. 
যাহ ইচ্ছ। তাই রূর তুমি, 
মাহি দিব কোন বাধা; 

ভখে জেনে! সি. 
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প্রলোভনে- ভয় প্রদর্শনে 

নারিবে টলাতে কভু কন্তা ও পিতায় । 

চিত্রতভান্। আচ্ছা--আচ্ছা, 

দেখ তবে বুদ্ধ রাজা! 
তোমারি সন্পুথে কন্ারে তোমার 

করি মোর অধ্বাঙ্গভাগিনী | 

এস লে! রূপসী ! 

কতদিন করিবে বঞ্চন। আর 

প্রেমসুধা দানে । বরাননে ! 

অনঙ্গগহনে জলে জদি নিরবধি, ' 

কতদিন সে দাহন পারি লো সহ্িতে । 

[ উলুপীকে ধরিতে উগ্ভত | 

'উলুপী। সাবধান নারকী দুর্বার ! 

সতী-অঙগ স্পশিবাবে 

নাতি হও অগ্রসর ; 

এখনি সতীর শাপে 

হাহাকার জাগিবে তোমার-- 

ছারখার হবে তব সোনার রাজত্ব। 

চিত্রভান্ু । ছোক্ ছারথার রাজঙ আমার; 

তধু চাই তোমারে নুদ্দরী ! 
জীবনেরণএকটি দিনও 

ঘদি পারি লভিতে তোখায়-- 

হৃবে তাছে জীবন সফল, 

পুর্ণ হবে হুদয়ের সঞ্চিত কামন]। 

(৯১৫ ) 
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ভদ্্রাঙ্ছুন 

উচ্পী। 

৬ 

চিত্রভানু | 

কৌবব্য। 

চিত্রভান্ু । 

কৌরব্য | 

চিত্রভান্ব | 

উলুলী। 

[ তৃতীয় অস্ক 

করো না ছলনা আর 

পিপাসিত চাতকের সনে। 

এস-_-এস- [ ধরিতে উদ্যত ] 

সরে যা _সবে ব! ছুর্কার নারঞ্ষী লম্পট ! 

বার-বনিতার নাহিক অভাব; 

তবে কেন অকাবণ 

সতীব মর্যযাদণ হবি 

জ্বলিষ। মরিতে চাস্ অনল জালায় । 

ভাঃ-হ15-হাঃ ! বিফল প্রয়াস, 

এস--এস, গুভলগ্ন হয় অস্তহিত । 

[ ধরিতে উদ্ত,] 

উঃ! উঃ! পিতার লঙ্গুখে কন্ঠার লাঞ্ছনা । 

অসহ্--অসহা। 

ভগবান! দেখাও মহিমা তব, 
খসে পড় মহাবজু পাপীর মন্তফে-_ 

ছুটে এস প্রলয় প্লাবন--" 
পৃথি তুমি হও ম1 চৌচির । 
ওরে--ওরে দক্থা ! পদে ধরি তোর 

রক্ষা কর সভীর সম্্রম। [ পদধারণে উদ্ভত ] 
দুর হও--দুর হও বৃদ্ধ প্রতারক ! [ পদাধাত ] 
৩321 একি! 

একি হায় ভগবান বিচার তোমার ? 
এস লো সুন্দরী ! [ উদ্ুপ্ীর হত্তধারণ ] 
ছাড়-ছাড়,রে দালপ ! 
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নষ্ট দৃগ্ত |] 

অঞ্জুন। 

চিত্রভান্ত | 

অজ্জুন। 

চিত্রভান্ছ। 
উলুপী। 

অর্জুন । 

ভড্রার্জুন 
উঃ! উঃ! ভগবান! সব্বশক্কিমান্ ! 

কোথা তুমি? 
রক্ষা কর নারী-ধর্থ মোর। 

রক্ষীবেশী অজ্ঞুনের প্রবেশ। 

আরে আরে ঘৃণিত কুক্ধুর ! 

একি তব স্বেচ্ছাঁচার থেলা ? 

ছাড় --ছাড় তীরে এখনি, 

নতুবা! হইবে তব 
পরিণাম অতীব ভীষণ । 

আরে আরে প্রভৃর্বোহী দাস! . 

প্রভূ সনে বিড্রোহিতী করিবারে সাধ? 

আয় ছুষ্ট ! বধি অগ্রেতোরে। [ অগ্্াঘাতে উদ্যত ] 

সাবধান মণিপুর-রাজ ! 

নহি আমি রক্ষী-_দাস--পেবক তোমার । 

এই হের কেব। আমি; 

আমি হই তৃতীয় পা'গুব 

অঞ্জুন আমার নাম-- 

সখ! বার কৃষ্ঝ জগন্নাথ | [ নিজবেশ ধারণ | 

এঁণা! একি! একি ! 

নাথ! নাথ! রক্ষা কর মোরে 

রক্ষ। কর পিতারে আমার । 
| [ অর্জুনের পদপ্রান্তে পতন ] 

ভয় নাই প্রিয়তমে ! 
(১৯১৭ ) 



চিত্রভান | 

অঞ্জুন। 

চিত্রাঙ্গদা । 

[ তৃতীয় অন্ধ 

জগতের যত শক্তি 

হয় যদি অগ্রসর হেথা, 

বাথে বাণে উড়ে যাবে মহাশৃন্ত পথে । 

মণিপুববাজ ! এস- এস, 

অস্ব লয়ে হগ আশুয়ান্, 

দেখি তব অস্ষ্ের ক্ষমত] | 

আজি সমভূমি কবি তব রাজ্জ্য মণিপুব, 

লয়ে যাবো লাগরাজে-_ 

আব কণ্তারে তাহাব। 

বটে--বটে ! 

শিকাবীর কবল হইতে 

লয়ে যাবে শিকারে তাহাব ? 

লহ উপযুক্ত প্রতিফণ তার। 

এস বে বীর * 

বীরত্বে দেখাও গৌরব । 
| উভয়েব যুদ্ধ, মণিপুররাজ পতিত হইল । 

আরে আবে আবে ঘ্বপিত পিশাচ ! 

ধাঁও চলি খমন সদনে। 

| মণিপুবরাঁজকে বধিতে উদ্ভানত ] 

দ্রুত চিত্রাঙ্গদা প্রবেশ । 

| অঞ্জনের পদতলে পতিত হইয়া ] 
ক্ষমা কর--ক্ষম! কর বীর ধনঞয়-- 

জ্ঞানহীন পিতারে আমার । 
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বষ্ঠ দৃপ্ত | ] 

অর্জুন । 

চিত্রাঙ্গদ | | 

অজ্জুন। 

চিত্রাঙ্গদা । 

চত্রভানু । 

ভড্রার্জন 

এ! একি ! 

একি হেরি স্বর্গীয় সুষমা 

ক্ষমা কর বীর-- 

অবোধ পিতারে মোর । 

পরাজিত--পরাজিত করিল আমাবে। 

মণিপুবরাজ ! করিলাম ক্ষমা তোম 1) 

মনে রেখে! নবরায়, 

অধর্শের কভু জয় হয় না সংসারে। 

পিতা! পিতা! 

ক্ষম। চাহ সকলের কাছে। 

ক্ষমা কর-_ক্ষম! কর সবে। 

দ্জ্জয় লালস] বশে মনুষ্যত্বরহার। হ'ষে 

ছুটেছিন্ব পাপের আধানে ) 

এবে প্রায়শ্চিন্ত হইল তাহার । 

নাগরাজ ! নাগরাজ ! 

আনি হ'তে রছিলে ন। শত্রু তুমি মোন, 

মহাদ্বন্দে সন্ধি আজ 

হোব্ এই প্রেম আলিঙ্গনে ৷ [ আলিঙ্গন 

রাজকন্ত'! আজি হ'তে 

আমার জননী তুমি, 
ক্ষমা কর অবোধ সম্তানে । [নতজানু | 

ওঠ রাজা ! 

অনুতপ্ত হয়েছ যখন. 

ভেঙ্গে গেছে ভ্রম যবে তব, 

(১১৯ ) 



ভদ্জার্ছুন 

কৌবব্য | 

অর্জুন | 

চিত্রাঙদ | 

চিত্রভান্ত | 

কৌরব্য। 

[তৃতীয় অঙ্ক । 

নাহি আর কোন দোষ অস্তর মাঝারে-_ 

স্ান দিন্ু তোম! ল্নেহ-র্গে 

জননীর অধিকার ল'রে। [ বক্ষে ধারণ ] 

চমৎকার--চমংকার-" 

মহিমা তোমার জগৎ-বান্ধব ! 

কবির কল্পন। ধাছে মানে পরাজয় । 

শোন তবে তৃতীর পাগুব ! 

তবু আমি পারিব ন! 

করিতে মাঞ্জন। তোমা । 

মোর রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ কারণ 

দিব শাস্তি রাজনীতি মতে । 

সাদরে করিব গ্রহণ তাহা 

জানিও রাজন্ ! 

পিতা! পিতা ! 

পুনঃ তব একি হক্ব মতিভ্রম ? 

চুপকর! 
শোন--শোন তবে তৃতীয় পাগুব 

যোগা দণ্ড তব, 

আজি হ'তে থাকো বন্দি তুমি 
আমার এ দহিতার হার কারায়। 

[ চিত্রাঙ্গদা সহ অঞ্জুনের মিলন করাইয়। দিল ] 

সাবা্-_সাবাস্ ভুমি মণিপুর্ররাজ ! 

আছি তুমি হ'লে জী 

সবাফায় হ'তে । 

(১২৯ ) 



উট? ভ্রার্্ুন 
চিত্রভান্ক। উৎসব--উৎসব অ।জি ছোক্ আরম্তন 

রাজোতে আমার । 

সৌধে সৌধে জালো দীপমালা, 

নানা পুশ্পে সাজাও ভোরণ, 

মাঙ্গলিক শঙ্খরোলে 

দশদিক হোক মুখরিত । 

এস--এস সবে পুরীতে আমাব, 

স্রচার ভাবেতে আজি 

কবিব অম্পন্ন এই মিলন উৎসব । 

[শঙ্খ বাজিয়। উঠিল ও পুরনারীগণ নেপথ্য হইতে উলুধ্বনি 

করিতে লাগিল, মণিপুরাঞ্ষ সকলকে অভ্যর্থনা 

করিতে করিতে প্রশ্গান করিল ] 
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সতাভামা | 

শ্রীকৃষ্ণ | 

চতুর্থ অঙ্ক । 

এপ ঞ্ধঙ্য ভ্ুশ্্য হ 

অস্তঃপুব । 

গ্রীক ও সত্যভামা | 

হে মাধঘ। 

ত্বিনে দিনে দ্বিন গত হয়-- 

সুভদ্রা ভগিনী তব 

উপনীত যৌবনের প্রথম সোপ!নে, 

তাহার বিবাহ হেতু 

কেন উদাসীন ? 

আহা! ভগিনী আমার 

থকে সদ ঘ্রিয়মানী- 

আহারে বিহানে সদ! আনমনণ, 

কবে তাব হইবে বিধাহ ? 

প্রিরতমে ! সব আমি বুঝিতেদ্ি, 
কিন্তু জন্ম মৃত্যু বিবাহ 
এ তিন বিষয় বিধাতার হাতে । 

কোথা কৰে কোন্ ক্ষণে হবে 

তাহা কেহ নারে করিতে গণনা $. 

তবে জুভদ্রার পর্ধিণয্ন হেতু 
৮৫১৯২ 3) 



প্রথম দশ্ত | | 

পত্যভামা । 

শ্রীকঞ্জ 

ভদ্রাঙ্জুন 

বলভদ্র হয়েছে চেষ্টিত, 
শীঘ্রই ভদ্রাব হবে শুভ পরিণয় 
তাই যেন হয়। 

নারী আমি-_ জানি ভালমতে 

যৌবনের কি তরঙ্গ খেলে তার প্রাণে । 

যাই আমি--কহি গির! সুভ) ওগ্রিবে 

এই শুভ সমাচাব। 

| প্রস্থান । 

ভদ্রার বিবাহ তবে 

সত্যভাম। হয়েছে আকুল। 

বলঙদ্র রাজ ছুধ্যোধন সাথে 

বিবাহ দিবার করেছে সঙ্কল্প | 

হাঃহাঃ-হাঃ ! 

মহাপাপী রাজ। দুর্য্যোধন , 

তার করে ভন্মী দান নহেক সন্তব। 

সথ1 মোর তৃতীয় পাঁগুব 

ভুবন-বিখ্যাত বীব, 

তার সনে ভদ্রার বিবাহ 

বিধির নির্ধন্ধ । 

নিয়ম তঙ্গ হেতু গিয়াছে পার্থ 

তীর্থ পর্য্যটনে দ্বাদশ বৎসর । 

দ্বাদশ বৎসর প্রায় হইল উত্তীর্ণ, 
অর্জনের কিরিবার হয়েছে সময়। 

দেখি কিবা হয় বিধির বিধানে । 
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ভজার্ছুন চতুর্থ অঙ্ক। 
গীতকণ্ে জনৈক বৈষ্বের প্রবেশ | 

গ্ীভ। 
বৈষ্ব ।-_ 

হরি তোমায় চেনা দায় । 

কোন্ ছলে হে কখন খ।ক 

জন! নাহি যায়॥ 

তুমি কখন হান।ও কখন কাদাও, 

নানান ছলে চক্র চালাও, 

হার মেনেছে তোমার কাছে 

বিশ্ব ভূবন সমুদায়॥ 

। প্রশ্থান। 
শরীকৃফ। | ৃ অবিরাম কর্মমস্োত চলেছে সংসারে । 

সেই কর্ম সম্পাদনে 

বারবার আস এ ধরায় ; 

একে বহু কর্ম সম্মুখে আমার । 

এবে একে সব কর্ণ হ'লে সমাধান 

অবনান হবে মোর দ্বাপরের লীল] ৷ 

বলরামের প্রবেশ। 

'বলরাম। রুঞ্! কৃষ্ণ! 

শ্রীকৃষ্ণ । কেন আর্য! 
বলরাম । শিষ) মোর রাজ দুধ্যোধন 

তারি শাগে-- 

তদ্রার বিবাহ দিতে করিয়াছি স্থির ; 

কছ ক! কিবা! মত তব? 
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প্রথম দৃশ্ত | ] 

শ্রীকৃষ্ | 

বলরাম । 

শ্রীকষ্জ ৷ 

বলরাম । 

প্রীককচ। 

ভদ্রার্ছুন 
ছে আধ্য! 

তব মতের বিরুদ্ধে 

কোনদিন ঈাড়াবে না অনুজ তোমার 

ভাল-__ ভাল কষ! 

পাঠাই সংবাদ তবে রাজ| ছুর্যোধনে 

বিবাহের করি দিন স্থির, 

শুভকার্য্যে বিলন্থের নাহি প্রয়োজন । 

বয়স্থা হয়েছে ভদ্রী, 

গুছে রাখা আর নহেক উচিত 

সামাজিক প্রথা যতে।, 
দেখ কষ! অমত তো নাহি কিছু তব? 

নাআধ্য! কর তুমি 
_সুভত্রার বিবাহের আয়োজন । 

কন্যাদায় হ'তে 

মুক্ত হোক পিতা বস্গুদেব--- 

দেবকী জননী । ' 

উত্তম । [প্রস্থান । 

ভদ্রার বিধাহ হবে হূর্যেযোধন সাথে। 

হাঃ-হাল্ছাঃ ! 

নহে তাহা বিধির নির্বন্থা। 
) প্রন্থান। 

সুতদ্রার প্রবেশ । 

ছুর্যোধন সহ মোর হইবে বিবাহ 
প্রাক্তনের একি লেখ! মোর । 
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দ্রার্ছুন  চতুখ অঙ্ক। 
তবে-যে আশ অন্তরে হায় 

এতদিন রেখেছি গোপন 

সে আশ! কি পুর্ণ নাহি হবে? 

ভগবান্ ! 

অন্ধকারে দেখাও আলোক, 

নিরাশায় পথ যে হারায় । 

গীত। 
ম্াভদ্রা | 

( আমি) না ভ।বিযা ন। বুঝিয়1! কেন তনুখানি মোর 

দিনু লো। বিল|য়ে তারে হাসিয়া । 

বুঝিনি তখন জ।নিনি তথন 

প।বে! না তাহারে আমি ভ।বিয়া ॥ 

কেন ছবিধানি তার অন্তরে আ।কি, 

উদ্(স নয়নে পথপানে চেয়ে থাকি, 

কেন আছি নিজ দোষে নিজে মরি কাদিয়া॥ 

সত্যভামার প্রবেশ । 

সভানভামা। শিভদ্রা! নুভদ্র ! 

স্ভদ্রা। কেনদির্দি! 

লত্যভামা। আয়, শ্লান করতে যাবি জায়। এতই কেন ভাবন! 

€তোর ? বিয়ে তোর হবে লো হবে। এবার তুই রাজরাণী হবি। 

সুত্র! । সেজ্সাবার কি দিদি? 
পত্যভাষা]। হন্তিনাপতি মহ্থাধানী হূর্য্যোধনের তুই রাণী হবি। 

তোর বরাত ডাল ভত্রা-ষরাত ভাল। 

ঈুভিক্প] | বরাতস্একনায়ে জোর বরাতি। 
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দ্বিতীয় দৃশ্থ । ভদ্রাঙ্ছুন 

সত্যভামা | সে কথা একলশোবার | ফ্লাওরাণী হওয়1 কম সৌভাগ্যেব 

কথা! তারপর যা তা রাজার কথ! নয়--একেবারে ভারত সমাট 

কুর্যোধন । এখন আয়, যৌবন এলে অমনটণ সকলেরই হয় ভাই ! 
[ সুভপ্রীকে লইয়। গ্রস্তান। 

জিত্ভীস্ম জ্ুম্্য 2 

গজানন্দের বাটী। 

ভূতবেশী গজানন্দ। 

গজানন্দ। তাইতো, বড় ভাবনার পড় লাম। তাদের নিয়ে অন্চব 

ব্যাটাই বা কোথায় গেল? আবার বল্ছে কিনা! আমার টাকাগুলোও 

নিয়ে যাধে। আমার সব যাক্ বাবা, টাক কিন্তু যেতে দিচ্ছিনে। 

তাই ব্যাটা কখন্ কোন্ ফাকে এসে পড়বে ঝলে ভূত সেজে বেড়াচ্ছি। 
যাই হোক্--দেখি না, ভূতের ভয় দেখিয়ে ব্যাটাকে ভাগাতে পাবি 
কি না। দোহাই মা সর্ধমঞ্জল।! দেখিস, মা, আমার টাকা যেন 

যায় না, আমি তোর পাঁচসিকে পয়সার পুজে। দেবে । 

ছর্শদাজুর । [নেপথ্যে] বয়স্ত মশাই বাড়ীতে আছেন তো? 

গজানম্দ | লর্ধনাশ ! বল্তে না বল্তে ব্যাট! এমে গড়েছে। 

টাকার ঘরে গিয়ে লুকিয়ে থাকি। 

[প্রস্থান | 

দুর্মদাস্ররের প্রবেশ । 

ছর্শদানুর । কৈ বয়হ্তমশাই ! একি | বাড়ীটা ভে! ভে। করছে, 

তবে কি ব্যহ্যমশাই পালিয়ে গেছে? বয়য়স্কমশাই--ও খরগ্যমশাই | 
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ভঙ্জার্জ্জুন [চতুর্থ অ্ক। 

না, নিশ্চয়ই পালিয়েছে । যাই হোক্, টাকাগুলে। ছাড় হবে না। 

গোপননান ক্কঞ্চকে জবা কর্তেই হবে। অর্থের দ্বারা সৈন্ত সংগ্রহ 

ক'রে মহারাজ জরাসন্ধকে নিয়ে ঘারক আক্রমণ করতে হবে । সেদিন 

সে লোকট। বলেছিল, ওই ঘরে টাক? আছে, কিন্ত ভূতের কথাও 

বলেছিল--বাই হোক্, ব্যাপারটাই দেখা বাক না কেন, ভূতে আমাব 

কবে কি? দেখি, টাকাগুলে। আত্মসাৎ করতে পাবি কি না। 

| প্রস্থান । 

| নেপথ্যে হাউ মাউি শব্দ ] 

দুম্মদাহবরকে জাপ্টাইয়। ধরিয়। গজানন্দের প্রবেশ । 

গঞানদা। [নাকিন্ুরে] আজ তোর ঘাড় মুটকে খাব রে-_ 

তুই আমার টাক মিয়ে যাষি? 
দুশ্ব্দীন্ুর | বাপৃ-বাপ্! ওরে বাধারে--ভূতে আমায় মেরে 

ফেল্লে রে! ওগোঁকে আছ, আমায় রক্ষা কর; একেবারে জল- 

জ্যান্ত ভূতে আমায় ধরেছে । 

গজানন্দ। আজ তোকে চিবিয়ে চিবিয়ে থেয়ে ফেল্বে! রে ব্যাটা ! 

ছর্খদকে পাতিত করিরা পুনঃ পুনঃ কামড়াইতে লাগিল ] 
হুর্দাজর । ওরে বাবারে--মালাম রে্মালাম য়ে! বীষ রাঁম 

রাম! ছেড়ে দাও বাধা তৃত! আমি তোমায় বাব! বল্ছি,। আর 

কাধড়ে দিও না বাবা! উ-ছছু! মরে গেলাম রে-ষয়ে গেলাম | 

গজানন্দ। আমার টাকা আজ তুই নিয়ে বাবি--আজ তোকে 
চিবিয়ে চিবিয়ে খাবো । [ পুনঃ পুনঃ দংশন ] 

রুশর্ধাসুর | উহ! ওগে, কে আহ, আমায় রক্ষা! কর। | ভরে 

অইৈতন্ঠ হল ] 
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কর ্ ।] উ্ার্ছন 
গদানদ। থাক্--থাক্ ব্যাট! পড়ে। এইবার পড়ে গড়ি, আর 

ব্যাটা টাক! নিতে বাবে না। ৰ 
[ ক্ষত গ্রন্থান। 

চুর্মঘাস্থর । [পতিত হুইয় গে গে শব কবিতে লাগিল] 

কন্দর্প ও চন্দ্রমণির প্রবেশ । 

কন্দর্প। মামী-মা! | মামী-মা! দেখ-দেখ, কে একজল পড়ে 
গে! গে শব্দ করুছে। 

চন্রমণি। আহা, তাইতো বাব! ! দেখ দেখ.। 

কন্দর্প। ও মামী'মা! এ তো সেই বংসের অনুচরট। গে । 

ব্যাটা এখানে পড়ে গর়কষ গে! গো ঝরছে কেন? 

ছুশদাজুর । ছেড়ে দাও--ছেড়ে দাও বাধ। ভূত! 
কনর্প। একি! ভূত ভূত করে উঠুছে কেন? তবে কি এ 

ব]াটাফে মামা ভূতে ধরেছিল ? ব্যাটা নিশ্চয়ই টাকা নিতে এসেছিল । 
বাম আমার শক্ত ত্বানি, তার কাছ থেকে টাক! নিয়ে যাওয়া! চারটি- 

খানি করা নগ। বাই হোক্, ব্যাটা আমাদের তারী নাকাল কর্ছে, 
ব্যাটাবে আট্বার অন্য ক'রে দিই এস। তুমি শীগগীর বটা কি কাটারী 

গন লিয়ে এল । [ চজসণির ব্যস্তভাবে প্রস্থান | দাড়াও শালা, 

আল ভোর অর কর্ছি। 

জি কাটা ও বটা লইয়া চি প্রবেশ । 

জা খু নে খাব! বড! 
| ধাঁ ভোঁ একথার দেখি শারাকে । [বরা গাই! ছূরদের 

কিন উধছ! এজসাবার ফি? 
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ভদ্রার্জুন [চতুর্থ অ্ক। 
চন্ত্রমণি। বেরো--বেরে! আটকুড়ির ব্যাটা! [ঝাঁট। প্রহার ] 

দর্দানুর। কি-কি, তোঁমরা আমার নাক কেটে দ্বিয়ে কাঁটা 

মার্ছো? দাড়াও ঠাড়াও-_ 

দ্রুত গজানন্দের প্রবেশ । 

গজানন্দ। [ ছুর্ধদাস্রকে ধরিয়! নাকি স্থুরে ] ওরে, এখনে। তুই 

এখানে অছিল্? আয়, তোকে চিবিয়ে চিবিয়ে খাই। [দংশন 

করিতে লাগিল, ছুর্মদদান্ুর উ-হু-হু বাপ্ বাপৃ বলিতে বলিতে পলায়ন 

করিল, পলায়ন কালীন চন্্রমণি ঝাঁটার দ্বার] প্রহার করিল ] 

গজানন্দ। [নিজ বেশ ধরিয়া] হেহে-হে! শালাকে আচ্ছা 
জন্দ করেছি। আরে, তোমরা আথাঁর ফিরে এসেছ ষে! 

চন্ত্রমণি। ভগবান আমদের ফিরিয়ে এনেছে । বলি, তোমার 

কি আক্কেল; টাকার জন্যে তুমি স্ত্রীকে পর্যযস্ত ত্যাগ করলে? টাকাই 
তোমার বড় হ'লে।? কদদর্প! চল্ বাবা, আর এখানে থেকে কাজ 

নেই, আমর! কাশী যা চল্। বাব1 বিশ্বনাথের চরণ দর্শন ক'রে 
মুক্তিলাভ করিগে, চল্। দেখ$ অনিন্দ্য তার বাপের কাছে গেছে) 
সেই তোমার একমাত্র হশধর, বিষয় সম্পত্তি টাকাকড়ি পধই তাঁকে দিও। 

কন্দপ। মামা! আমি কিন্ত ব্যাটার নাক কেট দিয়েছি। 

মাই হোক্ মামা, তোমারও কিন্তু বাহাছুদী আছে। যাই ছোক্, 
দেখ-বা হবার তা তো হয়েই গেছে, যামী-মাকে নিয়ে স্থথে ঘরকলপা 

কর। দেখলে তো, পাপ করলে তার ফলভোগ কর্তেস্ছয় । এখন 

ওসব ছেড়ে দিয়ে ভগবানের নাম কর মাম!, ক'ছ্িনই ব1 আর বাঁচবে? 
গল্জানন্দ। ঠিক বলেছিস্ বাঁবা--ঠিক বলেছিস, আর ক+দিনই ব 

বীচবো। | ইযা) তোমরা কি করে ও বাটার হাত হতে নিস্তার গেলে? 
€ ১৩০ 3) 



দ্বিতীয় দৃণ্ত | ] ভদ্রার্জুন 

কন্দর্গ। পাপিষ্ঠ আমাদের নিবিড় অরণ্যে কালীমন্দিরে নিয়ে 

গিয়ে আমাদের কাটতে উদ্ভাত হয়, আর মামী-যার উপর অত্যাচারে 

উদ্ধত হয়; কিস্কু ভগবানের এম্নি মহিমা, শ্রীকৃষ্ণের সেনাপতি সাত্যকি 
সহস! উপস্থিত হ'য়ে ছর্বৃত্তকে যুদ্ধে পরাস্ত ক'রে আমাদের উদ্ধার 

কয়ে নিয়ে আসে; তারপর আমরা ভগবান শ্রীকষ্চকে দর্শন ক'রে 

তাঁরই আদেশে এখানে ফিরে এলাম। যাই হোক্ মামা! ভোমার 
অন্য আমাদের ভগবান্ দর্শন ঘটে গেল। 

গজানন্দ। কন্দর্প! তুই আমায় মাঞ্জনা কর বাবা! অর্থের 
মোহ আমার এতদ্দিনে কেটে গেল। তোর বাড়ী তুই ফিবে নিগে 

বা, আর আমার কাছ থেকে হাজার টাকা নিয়ে বাবি চল; আমি তোকে 

অনেক কষ্ট দিয়েছি । 

কন্দর্প। সে কষ্ট লাঘব হয়েছে মাম, যখন ভগবানকে দেখতে 

পেয়েছি। 

গজানন্দ। গনী! মনে কিছু করো না। এস-_ আজ আবার 

আগেকার মত নিজের হাতে রেঁধে আমায় থাওয়াবে চল। তোমারই 

সায় জয়কার গিন্লি--তোমারই জয় জয়কার । হৰিবোল- হরিবোল। 

| [ সকলের প্রস্থান । 
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সতাভাম]। 

নর্তবীগণ ।-- 

ভুভভ্ীীস্ম জ্ুশ্থ্য £ 

পুপ্পোষ্ভান। 

সত্যভামা ও সুভদ্রা । 

এত ক'রে বোঝাই তোমারে, 

কেন বোন্ তবু তুই 

হোস্ লো৷ উতল! ? 

সপ্তদিন আছে বিবাছের ; 

তারপর চ"লে যাবি শ্বর্ডরের ঘরে । 

তথন কি রধে মনে আমাদের ? 

বোল্ এই শিলাখণ্ডে_ 
ডাকি সথিগণে, 

সুমধুর সঙ্গীত শুলায়ে যাক্ 
এই মনোহর! জ্যোছন। সন্ধ্যায় । 

কৈ--কৈ লে তোরা, 

আয় তোর! শুনাতে সঙ্গীত। 

গীতকণ্ঠে নর্তকীগণের প্রবেশ । 

ললীত। 

সই! ফুলের কুড়ি উঠলো! ফুটে দখনে হাওয়।র পর়শনে | 

লাঁজের বাধন হ'লে। শিখিজ, বাজলে। বাণী কুঙজবনে ॥ 
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তীয় দশ্ত। 
পাপিয়। গায় আকুল সুরে, 

বিরহিণী জ্বলে মরে, 

অভিসারে ষায় ধে ধনি একাকিনী উদ(স মনে, 

খন মিলন বাসর হয় থে তাহার বকুল তলে বৰযুর সনে॥ 

লিকফঃ। 

সত্যভামা। 

শীকফ। 
লতাভাম। | 

শীর্ণ । 

[প্রস্থান 

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ। 

সত্যভাম। ! প্রিয়তমে ! 

পার্থ সখ। এসেছে আমার । 

এসেছে অর্জুন ? 

হাা। 

কন্ছব নাথ! 

এতদিন সখা! তব কোথায় আছিল? 

শোন তবে কছি, 

কি কারণ ধনগ্রয় 

এতদিন আমাদের ছাড়ি 

ছিল দুরাস্তরে। 
ব্রাহ্মণের বর্গ তব রক্ষায় 

জন্ত্ গ্রহণের তরে 

অন্নাগারে প্রবেশিল যবে, 

দৈবের লিখন ন। যার খণ্ডন 

দ্রৌপর্দীর সহ তথ] ছিল ধর্শরাজ ; 
সেই হেতু দ্বাদশ বৎসর 

প্রোয়শ্চিত করিতে তাহার 

নির্বাসনে আছিব অক্ুন; 
/( ১৩৩ ) 



ভ্রার্জন 

অর্জুন। 

সতাভামা। 

সুভদ্রা। 

অর্জুন । 

অত্যভামা। 

[ চতুর্থ অঙ্ক ॥ 

তাই সথা বহু তীর্থ করিয়। ভ্রমণ 

এসেছিল প্রভাসের তীরে । 

আমি তথা দেখিয়া! তাহারে 

এনেছি ধরিয়া । 

এস পরিয়ে ! 

অতিথির করিতে পৎকার, 

গথশ্রমে ক্লান্ত যে অঞ্জন । 

অজ্ভুনের প্রবেশ। 

নমস্কার লহ দেবী মোর । 

এস-_-এস সখা ! 

তব অবর্শনে এতদিন 

ছিনু মোরা ময়মে মরিয়া, 

তোমারে পাইয়' 

ধন্য আজি যাদবের কুল। 

| স্বগতঃ |] আমিও পেলাম কুল 

বুবি এতদিন পরে। 

[ অর্জুনের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়! রহিল 

বাঁদবের কপার ভিখারি আমি | 

অতি তুচ্ছ--অতি হীন, 

কেন মোর এত অমাদর ? 

ছি-ছি সখা ! 

একি কথা শুনি তব দুখে । 
সখ] তব যহুপতি-- . : 
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তৃতীয় দৃশ্ | ] 

শ্রীকৃষ্ণ | 

অর্জুন । 

লত্যভাম।। 

সখ তুমি আমা সবাকার, 

যাদবের তুমি যে আপন জন, 
ন্নেহের সামগ্রী; 

কেন হবে কপার ভিথারী ? 
এ কথ! কি সাজে হে তোমারে? 

সত্যভাম।! পথ-শ্রমে সখা 

র্লাস্ত অতিশয়, 
এখন সময় নহে আলাপের । 

এস সখা! লভিবে বিশাম। 

আজি বড় আনন্দিত হইলাম মোরা 
তোমারে লভিয়া | 

জনার্দন ! আমিও হু*লাম ধন্য 

ভোমাঁদের করি দরশন 

দীর্ঘ অদর্শন পরে। [কষ্ট সহ গ্রস্থান। 

আয় ভদ্রা ! 

করি চল্ অতিথির পৃজ]। 

একি! আত্মভোল] হ”য়ে 
কেন তুই রছিলি ঈীড়ায়ে? 
আয়--একি ! তবু স্থির, 

মুখে নাই ভাষা-- 

নির্নিমেষ আথি লঃয়ে 

'কি দেখিন্ শৃত্তপানে চাহি । 

বর্--বল্ বোন্ ! 
ফি খটিল আজ? 

(১৩৫ ) 



ভার্ন 
সমভদ্রা। 

অত্যভামা। 

স্ুভদ্রী | 

সত্যভাম] | 

সভদ্র। 

সত্যভামা। 

নৃতদ্র]। 

লত্যভামা। 

[ চতুর্থ অন্ক। 

নানা, কিছুই ঘটেনি। 
কিছু যদি নাহি ঘটে গাকে 
তবে কেন নিশ্চল চরণ ? 

চলিতে পারি ন। দিদি ! 

'কিব। ষেন অবলাদে শ্িরেছে আমায় ; 

তাই চলিবার নাহিক উপায় । 

অবসাদ ? 
কিব! হেতু অবসাদ তোর? 

সত্য কথা বল্-- 

মোর সূনে লুকোচুরী কেন লো৷ করিস্? 
না! না-_-করি নাই লুকোঠুরী, 
হয় নাই কিছু। 
পুনঃ তুই করিস গোপন ? 

হাবভাবে বোঝ। ধার 

মনের বারতা তোর, 

সত্য কথা বল্। 
ওলো ভদ্র! 

চিরদিন ভালখালি তোরে ভগ্গিনীর সম, 

কিন্তু তুই দিস্লাকে। ভালবাস! মোরে । 
তোমারে যে বড় ভালবাসি দ্ি্ধি ! 
তুমি কি বুঝিতে না পার তাহ? 
তবে কেন মনের গোপন ব্যাগ! 

আমারে লুকাস্? 

বল্ল বোন! অড়া কথা বল্? 
€ ১০৯) 



তৃতীয় দৃশ্ত। ] 

সুতগ্র1। 

সত্াভাম]। 

সতদ্রী | 

সতাভামা। 

সুতস্্র ৷ 

[ বাম্পদ্ড়িত কণ্ে ] দিদি ! 
ফমুমান মিথ্যা নহে তব, 

আমি আজি আত্মহারা 

বল্ বোন্ কার তরে আত্মহ।র! তুই? 
কোন্জন অলক্ষ্যে আলিয়া 

হরিল পরাণ তোর ? 

কেবা সে নিঠুর 
মুগ্ধ করি রূপের ছটায়-__ 

তীক্ষশর মরমে হানিল তোর ? 

তৃতীয় পাওব। 

তৃতীয় পাগুব ! 

যোগ্যঞ্জনে ওলে। ভদ্র! দানিলি পরাণ । 

কিস তোমারে দিঘি 

মর্ত্বের গোপন ব্যথা, 

সত্য যদি ভালবাসে 

বাঁচাও আমারে। 

ছুর্য্যোধন সাথে যোঁর হবে যে বিবাহ 

বলভদ্র করিয়াছে স্থির, 

পার্ধে দি নাহি পাই 

মরণেরে করিব বরণ 

ইহ ছাড়া অন্তগতি নাই। 

বহুদিন হ'তে অন্তর মাঝারে 

তাহার মুরতি আকি 
করনা সহ্চরী করি 

(১৯৩৭০ 



ভদ্রার্ছুন 

সতাভামা 

ভদ্র 

সত্যভামা 

স্ৃতদ্র!। 

[ চতুর্থ অঙ্ক । 

কবি যে সাধন] তাঁর, 

পার্থ মোব ইঠ্টদেব ধ্যানের দেবতা । 

পার্থ ছাড়া অন্তঞ্জনে 

ববমাল্য দেবেন। সুভদ্রী। 

ভাল কথা-ধৈর্ধয ধর বোন। 

গোবিন্দেব সহ পবামর্শ কবি 

যাহ! ভাল হয করিব তাহাই। 
প্রাণ যে মানেন! প্রবোধ আব, 

জাগে সদা হাহাকার বিহনে তাহাব। 

হেরি আজি ক্ষণেকেব তরে জীবন বল্লনে 

হাবায়েছি বাস্তব জগৎ। 

হায়! নাহি জানি কি কুক্ষণে 

রৈবতকে আদিল অর্ছুন আজি । 

দর্যোধন সহ ভদ্দার বিধাহ-_ 
কি করি উপায়-_ 

একদিকে রমণীর প্রাণ 

অন্তর্দিকে লাজ কুল মান; 

নাহি জানি কিবা আছে 

গোবিন্দের মনে । 

বল্ভদ্রা! যাদবের কুলবাল! তুই» 
দয়িতের তরে অভিসার 

হবে কি লো! তোর ? 

নান! দিদি-- 

নছেকে সম্ভব তাহা, 

(১৩৮ 9 



চতুর্থ তৃশ্ত |] ভদ্রার্ছুন 

কলঙ্কিত হবে তাহে যাদব গৌরব । 
ভ্রাতা যার রামকৃষ্--__ 

পিত। যার বনুদেব 

তাহার কি হীনকর্ম সাজে? 

তার চেয়ে দেঝে' প্রাণ বিসজ্জন-__ 

সহিতে হবে না আর 

বৃশ্চিক দংশন । 

হ্থীন কর্থে ব্রতী হ'য়ে 

যাদবের ক্রোধানল জালিবেন' 

কভু এই যাদবী সুভদ্রা। ' [প্রস্থান । 

সতাভামা। অঞ্জনের তরে উন্মাদিনী 

হইল স্ুতদ্রী। 
যাই--কহি গিয়া কেশবেরে 

গোপনীয় কথা । 

| প্রস্থান । 

ভ্ভু্থ ভুত ? 

রাজসভা। 

নাগগণের প্রবেশ। 

১ম নাগ। সেনাপতিকে আমরা কখনই রাজা বলে শ্বীকার। 

করবো না । 

জন্তান্ত । নিশ্চয়--নিশ্চয় ! 
( ১৩৯ ) 



'ভদ্রাঙ্জুন 
»য নাগ। 

'্জন্ঠান্তি | 

ঈদ লাগ। 

[চতুর্থ অঙ্ক। 

কৌশলে কুটিল চক্রে 
বন্দি করি আমাদের ষহারাজে 

পেনাপতি সিংহাসন করিল গ্রহণ। 

হার! নাহি জানি আমাদের বাজ 

কন্ত। সহ শত্রর পুবীতে 
কি ভাবে করিছে বান। 

এদিকে যে সেনাপতি বিশ্বামথাতক 

স্বাধীনতা লাভ করি-- 

করিতেছে আমাদের 

ঘোর নিধ্যাতন। 

শাস্তির রাত্যযেতে 

অশাস্তির জলেছে অনল--. 

এ অশান্তি কতদিন হি আমর! । 

এস লবে ভাই, 

একসাথে মিলি মোর! 

সেনাপত্িব বিরুদ্ধে করি 

বিশ্লোছ ঘোষণা । 

কহ ভাই গব-. 

ভোমাধের কিবা! অভিমত ? 

করিব বিদ্রোহ ঘোষণ! মোর 

প্রতিজ্ঞা মোগের। 

তথে দাড়াও সকলে 

একপ্াণে ক একদছে 

পান্তি প্রতিষ্ঠাপ্ন। 
র্ ১৬ ) 



চতুর্থ দৃষ্ | ] 

কর্কট । 

১ম নাগ। 

কর্কট । 

১ম নাগ। 

বেত্রহস্তে কর্কটনাগের প্রবেশ। 

নাঁগগণ ! আনম এবে 

এ রাজ্যের হইয়াছি রাঁজ1। 

তোমর! সকলে 

যেব! যার কর্থে আছে ব্রতী 

সেইকর্ম্ে পূর্ববৎ থাকিবে সকলে। 
আমার শাসননীতি মাঁনিবে সকলে, 

রাজ। বলি মোরে 

নতশির করিবে সবাই 
মম আজ্ঞা করিবে পালন ।. 

বাজ্যমধ্যে করহ ঘোষণা 

সেনাপতি কর্কটনাঁগ 

এ রাজ্যের হইয়াছে রাজ | 

কহ সবে--স্বীক্কৃত সবাই কিন! ? 

রাজা! কেব। রাঙা? 

রাজ। বলি কারে মোর 

করিব স্বীকার ? 

আমায়--আঙগার় । 

নানা, কেব! তুমি ? 

কিবা হেতু রাজ। বলি 
বরিব স্বীকার তোম ? 
রাঞ্জ। ষে আমাদের কোরব্যনাগ । 

গ্রভু্রোহি তুমি । 
(১৪১ ) 
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কট । 

১ম নাগ। 

কর্কট | 

[ চতুর্থ অঙ্ক । 

শত্রু সনে হইয়। যিলিত, 
আমাদের মহারাজে বন্দি করি 
করিয়াছ লিংহাবন লাভ. 

সেই প্রতুদ্রোহি হীনজনে 

রাজ বলি মানিব না কভু মোর! । 

কি-_কি কহিলে, 
রাজ। বলি মাঁনিবে না মোরে? 

এত ম্পদ্ধ। হীন প্রজাদের ? 

রাজ। বলি আমারে যগ্পি 

ন। কর_ন্বীকার, 

জেনো সবে স্থির 

পরিণাম হইবে ভীষগ। 

পরিণাম হউক ভীষণ ষত-- 

ভয় নাই আমাদের তাতে । 

সম্মিলিত প্রজাশক্তি 

ধাড়াইবে ম্বীতবক্ষে 

পরিণাম দাতার বিরুদ্ধে । 

আরে আরে কেরুপালগণ ! 

রক্ষ। আর নাহিক তোদের । 

জীয়ন্তে প্রোথিত করি 

বিজ্রোহিতা করিব দমন, 

দেখাইব রাজশন্ধি কত ভয়ঙ্কর । 
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চতুর্থ দহ । | ভরার্জুন 
গীতকণ্ে দৈবের প্রবেশ । 

গীত। 
দব | 

ওই আস্ছে তোমার কাল। 

(তার) লক লক কব্ছে জিহ্বা চোখ ছুঃটা ঘোর লাল॥ 

তোমার ভাঙ্গবে অহঙ্ক।র, 

কবুষে তখন হাহ।কার, 

চুলের মুঠি ধরে তোম।য় কব্বে নাজেহাল । 

পর্বে নাকো তাহার সাণে। 

যুদ্ধ করে কোন মতে, 

চন্ুবেনীকে। ফন্দিব'জি ছল চাহুরী চাল। 

| প্রশ্থান। 

কর্কট । কি--কি আমারে দেখাস্ ভয় 
ওরে তুই উন্মাদ সাধক। 

কাল ভয়ে নহে ভীত অন্তর আমার । 

শোন-শোন সবে বিদ্রোছি সকল, 

কহি শেববার-_ 

রাজ! বলি করছ স্বীকার ঘোরে। 
নতুবা 

নাগগণ। নতুবা ? 

কর্কট | নতুবা এ বেত্রাঘাত 

জর্জরিত করিয়! সবারে-- 

জীবস্তে প্রোথিত করি 

বিচুগিব দন্ত অহচ্ছার। 

কছ--কহ-”শেষ কথা । 
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[ উদ খা 

ঠম নাগা লালা, কগনই রাজা বলি 
| মানিব না তোমাপে জামরা। 

কর্কট | এত ম্পর্ধ।? 
দেখ তবে মানো৷ কি সা যানে। মোরে 

রাজ! বলি সবে। | সকলকে বেত্রাধাপ ] 
করছ দ্বীকার--করহু প্বীকার-- 

সকলে । নাবধান--সাবধান খিক্াপঘাতক্ষ ! 

পুনঃ বদি কর বেতাথাত 

বজসদ ছাঁড়িয়। হচ্কার 

পলকে পাঠাবো! তোখা শমন খধনে মোর । 
বর্কট। আরে আরে কুধুরের ধল। [বেস্রাখাতে উদ্ভত ] 

৷ নেপপো--জয় মহারাজ কৌরখ্নাগের জর | ] 
ওকি! ওফি! 

তবে কি আীবিত আছে 
বৃদ্ধ নাগরাদ ? 

অন্পকরে কৌরব্যনাগের প্ররেশ। 



চতুর্থ দত । ] ভদ্রার্জুন 
কৌরব্য। হাঃহাঃহাঃ! স্বার্থপর অক্কতজ্ঞ ! 

এইবার চিস্ত! কর পরিণাম তব। 

যাও--ল”য়ে যাও কারাগারে, 

বিচার করিয়। পরে 

ধোগ্যদও করিব প্রদান। 

[ জনৈক নাগ কর্কট নাগকে লইয়া! গেল ] 
কৌরব্য।- ভয়নাই গ্রজাবৃন্দ মোর, 

তোমাদের শাস্তি সুখ 

ফিরিল আবার । 

দ্বেবতার অনন্ত কৃপায় 

কর পবে শাস্তির উৎমব 

নাগরাজ্য মাঝে । 

নাগগণ। জয় আমাদের প্রজাবৎসল মহারাজের জর। 

গীতকণ্ঠে নাগিনীগণের প্রবেশ । 

গীত। 
নাগিনীগণ।-- 

আবার আমর পেয়েছি ফি়ে। 

গিষ়্াছিল যাহ! হারায়ে মোদের 

পেয়েছি আবার ফিরে ॥ 

আমাদের আর ভাসিতে হবে না 

বেদনা জড়িত নয়ন নীরে ॥ 

ফিরিয়া! এসেছে রাজা 

বাজালে। একক বঙ্গ, 

দলিত মধিত মায়ের কুটারফিরিবে পান্তি ধীরে ॥ 

[ নাগরাজকে লইয়! সকলের প্রস্থান । 
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শ্লীক্ঃ । 

অরুন | 

শশ্রজ্ন্ম ক্রুশ 

কক্ষ । 

অর্ভুন ও ভ্রীকৃষঃ। 

সথা! এই কক্ষে করহ্ বিশ্রাম ভুমি । 
রুদ্ধ করি দ্বার করহ শরন, 

যেন নিশ! অবসানে 

মোর সনে ন। করি সাক্ষাৎ 
চলিয়া যেওন। । 

মাত্র যেই কয়দিন বাকী আছে 
পুর্ণ হ'তে দ্বাদশ বংসর। 
সেই কয়দিন মোর সনে রবে দ্বারকার, 
আমরাও হবে তাতে আনন্দ বর্ধন । 
জগনাথ ! তব আজ্ঞা! নতশিগে 

চিরদিন পাঁলিছে পাগুষ । 

পৃর্ণব্রচ্ম ভূমি নারায়ণ 

ব্িরাজিত আছ সদ] অন্তর যাঝারে, 

সাধ্য কিবা! মোর 

তধ আজ্ঞা করিব লঙ্ঘন । 

পাগুবের কর্ণধার তুমি হে কেশব ! 

কেন তবে করিতেছ পাবধান মোরে ? 

দয়াময় ! জাগিছে সংশয় প্রাণে, 
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পঞ্চম দৃশ্ত |] 

প্ীকফ। 

অর্জুন । 

লুকানো! কি আছে কিছু 

গোপন রহঙ্ঠ ? 

না__না সখ ! 
কিছু নাই গোপন ইহাতে। 

নিদ্রা যাঁও-- 

এবে চলিলাম আমি । 

] প্রস্থান । 
নিদ্রা বুঝি না আসিবে 

নয়নে আমার । 

রৈবতকে কেন আমি 

এলাম আিকে। 

অন্তর জলে যে মোর অনঙ্গ দহনে-- 

স্ুভপ্রায় হেরিয়া! নয়নে । 

হেরি তার প্রস্ফুটিত যৌবন-লাবণ্য 

দগ্ধ মোরে করে নিরন্তর | 

ফুটস্ত কোমল সম 

সুচারু বধনখানি 

ভেসে ওঠে নয়নে আমার; 

কি করি এখন-- 

কোঁথ। বাই-- 
'পালাবে। কেমনে 

যাধবের মন্গমতি বিন] । 

হায় ! কেন আমি এলাম হেথায় ? 

নিদ্রা নিদ্রা 
( ১৪৭ ) 



সুভত্রী। 

অর্জুন। 

[ চতুর্থ অঙ্ক । 

আয় নিপ্র। নামিয়৷ নয়নে 

ভুলে যাই তাবে। 

ধীরে ধীরে নুভদ্রার প্রবেশ । 
[ চমকিত হইয়া] কে? কে? 

কেব। তুমি নিস্তদ্ধ নিশার 

ধীর পার্দক্ষেপে 

আগত এ বিশ্রাম কক্ষেতে মোর ? 

কেবা তুমি ? 

মাধব ভগিনী, 

স্রতদ্রো আমার নাম । 

স্ুভদ্রা] ! মঞ্চবুকে পিপাসিত 

আমি বে পথিক, 

সন্মুথে নেহারি ওই শাস্তির নিবন্ধি-_ 

পানে আঙ্ি হ'তেছি আকুল ; 

কিন্ত মাধধের অগোচরে 

কেমমে প্রাণের তৃষা করি নিবারণ । 

শোন বালা! কেন এলে হেথা, 

কি উদ্দেশ্ত তব--.- 

তাই একাকিনী যুবতী কামিনী 
পরপুরুষের কক্ষে পশিলে গোপনে । 

কেহ যদি হেরে ইহা 
উভয়ের বটিবে কলঙ্ক । 

কহিয়৷ সত্বর তর মনোঅভিলাফ 

যাও স্বপ্ন এখান হইতে । 
06৯৪৮ ) 



পঞ্চম দৃষ্ত | | 

সভদ্রা। 

ঘঙ্জুন। 

“সততা । 

'র্ছুন। 

ওগে। প্রিয় বান্ধব আমার ! 

'তব ক্ষণিকের দরশনে 

ফেলেছি হারায়ে নিজে, 
রক্ষা কর মোবে। 

একি কথা শুনি বাল! 

সুখেতে তোমার? 
গোবিন্দের দাস আমি 

এপলেছ কি পরীক্ষা করিতে তারে 

নিশীথ নিশায় ? 

অথব। কি গোবিন্দের ছল? 

তৃতীয় পাগুৰ ! 

নহে ছল অথব। পরীক্ষা, 

সত্যই আমি যে তব প্রেম ভিখারিণী | 

বছদিন মোর মানসপটেতে 
অঙ্কিত করিল তব স্থুচারু মুরতি 
আপনারে নিবেদন করেছি যে আমি। 

আন্তরের আকুল এ আবাহনে 

পেয়েছি দর্শন আঁজি কামনার 

দেখতারে মোর, 

রক্ষা কর দাীরে তোমার 

সোহাগের দিয়ে আলিঙ্গন । 

শীঘ্র ত্যঙ্জ কক্ষ মোর-_ 

কলঙ্কের গুরুভার নারিব বহিষ্ধে, 

পাগবের উন্নত জানন 
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ভদ্রার্ুন 

সুভপ্রা | 

ভর্জুন। 

ভদ্র | 

অঞ্জুন। 

[ চতুর্থ অঙ্ক। 

নত হবে আমার এ দ্বণিত আচারে । 

ছধ্যোধন গ্রহ হইবে বিবাহ 

বলভদ্র করিয়াছে স্থির ; 

আজ যদি তোমাতে আমাতে 
হয় বিবাহ বন্ধন-- 

তাহ”লে যে হুলপাণি হবে রুষ্ট 

পাওবের প্রতি, 

ক্রোধানলে তার ভন্মীভূত হইবে পাণুব | 
কিন্তু মাধবের ইচ্ছা! আছে 
তব সহ দানিতে বিবাহ মোর । 

রামরুষ্জ ছুটি ভাই চিরদিন 

আছে বাধ! সৌভ্রাত্র বন্ধনে, 
অগ্রজের মতের বিরুদ্ধে 

কেশব যে চিরদিন দাড়াতে অক্ষম | 

যাও বালা ! 

উদ্বেলিত করে৷ ন1! আমায় । 

[নীরব] 

নীরধ নিশ্চল, 

পদ্ম আখি করে ছল ছল, 

ফুল্লমুখ বেদনা কাতর, 
ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস হতেছে পতিত । 

একি নব অন্থভূতি ! 

একি হার উদ্মাধন! ! 
একি মাদকতা আজি 

0১৫৯ ) 



অন্তরে জাগিছে মোর । 

না--ন। ভদ্র চলে যাও, 

তব যোগ্য নহি আমি-- 

আমি দীন পাওুর সম্তান। 

গীভ। 

সভদ্র৷ | 

ওগে। জীবন দয়িত দেবতা] ! 

এন আজি মম মন্দিরে । 

সা্চায়ে রেখেছি পুজার অর্ধা 

আমারি নয়ন-নীরে ॥ 

তব আগমনে তব দরশনে 

মুগ্ধ! মেদিনী কুহুম গন্ধে, 

বেজেছে বীশাটি ছলে, 

অমল বিমল রূপেরি আলোকে 

এস আজি ধাঁরে ধীরে। 

তব চরণ সরোজে পড়িব লুটায়ে 

(আর) যেওনা গে| তুমি ফিরে ॥ 

অঞ্জন । ভদ্রা! ভঙ্গ! 

কি বাঁধনে বাধিছ আমায়, 
ভূলে যাই বাস্তব জগৎ। 
বিলোল কটাক্ষ হানি 

কেন মোরে কর পথহার1? 

যাও-্যাও বাল। ! 

মোর সনে পরিহাস লাজে না তোমার। 

(১৫১ ) 



ভদ্রার্ছুন 

শুভ্রা । 

অঞ্ুন। 

গত্যতামা। 

[ চতুর্থ অঙ্ক 

নিষ্ঠুব সংসাব। 

বার্থ আক্ি আকিঞ্চন-_ 

নঘনেব অশ্রুঠাল। হইল বিফল । 

কিছার জীবনে মোর 
নাহি যদ্দি পাই সেই বাঞ্চিত দেবেরে। 
শোন--শোন তবে পাষাণ পুরুষ ! 
নারীহ্ত্য। মহাপাপে 

হইবে পতিত তুমি । 

| প্রস্থানোগ্যত ] 

যেওনা--যেওল। ভদ্র! ! 

দাড়াও ক্ষণেক। 

জাগাইপ়। অস্তরেতে আকুল পিয়াসা 
ব্যাকুল করি মোরে যেওন। চলিয়া! । 

স্বোক্, তব জয়-- 
পরাজর হউক আমার, 

গগে। র্াহতা-- 

কাদি নিজে যেওনা দায়ে মোরে। 

এস-_-এসলো রূপশী ! 
মনোহর মন্দাকিনী মরুর বুকেতে। 

[ নুভদ্রাকে বক্ষে টানির চুম্বন ] 

সত্যতামার প্রবেশ। 

কই তোর সথিগণ ! 
দোখেধালেো সবে, 

€ ১৫২ ) 



“পঞ্চম ঘৃন্য | ] ভদ্রাজ্জুন 

নিশীথ এ রাতে 

অতিথির চুরি করা রীতি । 

[ অর্জুন লজ্জিতভাবে দূরে গিয়। দাড়াইল | 

গীতকণে সখিগণের প্রবেশ। 

গীত। 
নথিগণ ।-- 

ছিঃ-ছিঃছিঃ ! 
আজি পড়লে ধরা ওগো অতিথি । 

পরের ঘরে থাকতে এসে একি তোমার রীতি ॥ 

সরদ] পরের মেয়ে, 

একাকিনী তাকে পেয়ে, 

ইসারাপ মজিয়ে দিয়ে করছে! তুমি গোপন পিরীতি ॥ 
প্রাণ চুরির এ অপরাধে, 

কুকুম কারায় রাখ বো বেধে, 

প/ল।বে আর কোথায় তুমি ক'রে ডাকাতি ॥ 

[ অর্জনকে পুষ্পমাল্যে বন্ধন করির়। সথিগণের প্রস্থান 

সর্ছুন লজ্জিত হুইয়! পড়িতেছিল, সত্যভাম। 

সুতদ্রা! হালিতেছিল ] 
রহ ওলারিি 
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শরীক | 

বলরাম । 

শ্ীকক।। 

পঞ্চম অঙ্ক । 

ওঞ্ঘছস ভ্ুষ্্য £ 

পরাণ । 
বলরাম ও শ্রীকৃঝ। 

কহ আধ্য 1! আুভগ্রার যোগ্যবর 

সত্যই কি হুয্যোধন ? 

বার বার কেন কুক 

কহ ওই কথা? 

ছুর্যোধন বিন 

সুভদ্রার যোগ্য বর ফেব ? 

মহামানী বাজ। ছুয্যোধন, 

অতুল প্রতাপ তার । 

রূপে গুণে কুলে শীলে 

তার সম কে আছে লংলসারে ? 

তারে কন্তাধাদে 

যাধবের বাড়িবে গৌরব * 
তাই স্থির-_ছুর্য্যোধনে 
স্ুতদ্রায় কৰিব প্রদ্ধান। 

শুন ভলধর ! 

সাক হুধ্যোধন হ'তে 

6১৫৪ ) 
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প্রথম দৃশ্য | | 

বলরাম । 

শ্রীকষ্। 

বলরাম 

সুভদ্রার যোগ্াবর আছে অন্যজন, 

গুণে যার মুগ্ধ ব্রিভুবন--তুলন।-বিহীন। 

কহ--কহ কৃষ্ণ কেবা সেইজন ? 

ভূবন-বিখাত বীর 

ভারত-বংশের উজ্জ্বল প্রদ্দীপ 

তৃতীর পাণ্ডব--সথা যে আমার ; 

সেই হয় স্থভদ্রার যোগ্য বর। 
তার সম গুণযুত মিলিবে কোথায় ? 

তাই বাসন! আমার, 

অর্জুনে সুভদ্র। দানি 

সথ্যতায় করি দৃঢ়তর | 

হবে তাছে বংশের গৌরব 

কুভদ্রাও হইবে স্ুখিনী, 
পাঁগবের সহ যাদবের 

আত্মীয়ত! হইবে স্থাপিত। 

হাঃহাঃ-হাঃ! 

অসম্ভব--অসম্তভব-- 

হাসালি রে কৃষ্জ--হাপালি আমায় । 

অজান। কি আছে কারে! 

পাও্বের জন্মগত বংশ ইতিছাস ? 

।হে তারা ভারত-বধশের 

পাওুর যে ক্ষেত্র সন্তান । 

সেই বংশে কন্াধান 

অপমান হবে যাদবের | 

€ ১৫৫ ) 
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ভদ্রার্ছুন 

শ্রীকষ্ঝ | 

শ্বলভভ । 

বশরীকফ। | 

"বলরাম । 

[ পঞ্চম অঙ্ক। 

পেখ আধ্য ধিচারিয়। মনে 

সর্বশান্ত্রে বিশারদ তুমি, 

জন্ম তরে নহে ধায়ী 

সম্তান কথনে!। 

কর্ম ধর্ম যদি তার হয় গরীয়ান্, 

দুরে যায় জন্মের কলঙ্ক ; 

পুজনীর় হয় জগতের | 

তবে কি দোষ করিল আর্য্য 

সুহাদ আমার । 

জানি কৃষ্। 

তোর কাছে অতি তুচ্ছ সমাজ-আচার । 

হিতাহিত নাহি জান 

চাস্ শুধু বাড়াইতে তক্কের গৌরব । 
পাণব বে ভক্ত তোর 

জানি রে কেশব-_ 

'আর জানে পৃথিবীর লোক। 

তোরই বলে বলীয়ান্ তৃতীয় পাগুব, 
সথা-ভোর--তাই তুই 
শ্রেষ্ঠ বলি গণিস্ তাক্থারে। 
নানা, জানহীন তুই 

তাই এই খ্বণিত প্রস্তাব। 
হে অগ্রজ! অর্জুন খ্যতীত 

স্ভগ্রার যোগ্য বর নাহি তিনলোকে। 
আর--আার সেই ভারত-খংশের চূড়া 
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প্রথম দু |] 

সাত্যকী 

বলরাম । 

শ্রীকুষঃ। 

সত্যভামা। 

ভড্রার্ুন 
রাজ। ছুর্য্যোধন প্রিয় শিষ্য মোব। 

শৌর্য্ে বীর্য্যে বংশ-গরীমায় 

তার চেনে কেব৷ শ্রেষ্ঠ আছে? 

পাণ্ডবেব শত্রু বলি 

তাই তুই কিন অযোগ্য তারে ; 
কিন্ত আমি ভোর স্তোকবাকো 

হবো না চঞ্চল। 

করিব তাহাই-_ 

যাহাতেই যাদবের বাঁড়িবে গৌরব । 

সাত্যকী! সাত্যকী! 

সাত্যকীর প্রবেশ 
কহ প্রভূ! 

কিবা আজ্গ। হয় এ দ্বালের প্রতি ? 

পত্র'ঙ্য়ে যেতে হবে হস্তিনানগরে 

রাজ। হুধ্যোধন পাশে । 
সাত্যকী শহ প্রস্থান ॥ 

হলধর ঘটাবে গ্রমাদ ; 

কিন্তু নাহি দিব ছুর্য্যোধনে 

স্থতদ্র। ভগিনী । 

কৌশলে অর্জুন সনে 

পরিণর দেবে স্ুভদ্রার | 

সত্যভামার প্রবেশ । 

কহ নাথ! কি হবে উপায়, 
হস্তিনায় গেল যে সাত্যকী 
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অদার্ছুন 

শ্রীকৃঞ্চ। 

সতাভাষা। 

শরীক ।' 

[পঞ্চম অক্ষ 

দর্ষেযাধনে জানাতে বারতা । 

পার্থ সনে সুতপ্রার 

হ/য়ে গেছে গান্ধর্ব বিবাহ-- 

লৌকিক আচারে যদি 

দুর্য্যোধন সহ হয় বিবাহ তাহার, 

সেইক্ষণে আত্মহত্য। করিবে নুভদ্রী ; 
তাহে যে বাদ্দবকুল হবে কলস্কিত। 

প্রিয়! ছুর্যোধন সহ স্ুভদ্রার পরিণয় 
বিধাতার নহে অভিপ্রেত। 

কৌশলেতে কার্য্োদ্ধার করিতে হইবে। 

যাও সতী! 

সতপ্রায় কর শাস্ত, 

আমার এ আশ্বাস বচনে 

প্রত্যয় হইঘে তার। 
আরে! শোন- 

অধিঝস দিনে নান হেতু 

স্থভদ্জায় লয়ে যাবে সরগ্বতী তীরে, 
হবে তথা মীমাংল। সবের | 

ভাল-_-দেখি তুমি খেল কোন্ খেল!। 

প্রস্থান । 
খেল] হেতু আস! এ সংসারে, 

এখনো খেলান্ন শেব হয়নি আমার। 

বু খেনা বাকি আছে, 

মাহি জানি কবে হবে 
(১৫৮ ) 



দ্বিতীয় চৃম্ত |] 

স্হুতত্রী। | 

ভদ্রার্ছুন 

এ খেলার অবসান মোর-- 

পাপ-তপ্ত। বনুন্ধর! বুকে 

কবে মোর ধর্রাজ্য হইবে স্থাপন । 

যুগারস্তে যোগনিদ্রা করিয়া! আশ্রয় 

হয়েছিল ইচ্ছার বিকাশ, 
সে ইচ্ছ। পুরণ তরে 
যুগে যুগে নব নব মোর অবতার । 

গ্রস্থান। 

ভিও্জীস্স ভুস্য 

স্থভদ্রার কক্ষ। 

চিন্তামগ্রা হৃভদ্র। 

চিন্তার আকুল শোতে চলেছি ভালিয়া, 

নাহি কুল-_নাহিক কিনারা । 

আমার লাগিয়। 

রাম রুষে। মহাছন্দ বাধিবে এবার । 

ধঁড়াইবে বলভন্্র কৌরব পক্ষেতে 

যদ্ুপতি হবে পাগুবের, 

নাহি জানি কি ঘটিবে পরষাধ রৈধতকে-_ 

এ মহ] উৎসবে । 
(১৫৯ ) 



ভদ্রার্ছুন 

অঙ্জুন। 

সুভত্র]। 

[ পঞ্চম অঙ্ক 

অঙ্জুনের প্রবেশ । 
প্রিয়তমে ! 

দেহ লো বিদায় মোরে 

ইন্তপ্রস্থ্ে ফিরিয়! যাইতে । 

প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে শেষ, 
এইবার যদি নাহি ফিরি 

ভ্রাভুগণ হইবে চিস্তিত--- 

চিন্তাকুণ হবে ষে জননী । 

সেকি নাথ! চলিয়া যাইবে তুমি 
অবলায় দলিত করিয়া! ? 

না-না_দিব না! যাইতে, 
তোমারি বিহনে এ জীবন 

কেমনে ধরিব ? 

পুকষ জানেন। বড রমণীর 

অন্তরের ব্যথা । 

কি জানিধে তুমি হে পাষাণ ! 

নারী যাহ] দ্েক্র_- 

দেয় তাহ] নিঃশেষ করিয়া, 

নাহি রাখে কিছু ভার 
আপন বলিতে ভবে। 

স্থির হও প্রেনসী আমার ! 

চিরতরে নারিব ছাড়িতে ভোম। ) 

ভূমি যে বেধেছ মোরে 

হুশ্ছে্ক বন্ধনে; 

08 ১৬৯ ) 



শ্ধতীয় দৃশ্ঠ | ] 

স্ত্রী । 

১১ 

ভবে তোমারি কারণ 

যাবে আমি হস্তিনার 

জননীর অন্তমতি লইবার তবে। 

পাণ্ডবের কুলবধূ তুমি 

কতকাল রবে পিত্রালয়ে ? 

নাথ! প্রিমতমে ! জীবন সর্কাশ্থ ! 

এদিকে যে দুর্্যোধন সহ 

হবে মোর বিবাহ বন্ধন 

ভলধর করিয়াছে আরোজন তার । 

'অদ্ঞাত আশঙ্কা এক জাগিছে পরাণে, 

অন্ধকার ঘনায়ে ষেআসে চতুর্দিকে, 

অমঙ্গল নিরথি নয়নে, 

নাচে কেন দক্ষিণ নয়ন ? 

ঢুশ্চিন্তায় পড়েছে সুভদ্রা আজি । 

নাহি চিন্তা কর প্রিয়াতমে ! 

যন্রুপত্তি বর্তমানে নাহি হবে 

হতমান পাগুব কথলো। 

যাদব ললনা তুমি-_ 

(তোমার কি সাজে ত্রিয়ে 

হেন ক!তির্তা ? 

সার কর গোবিন্দ চরণ-_ 

কামন! পুরণ তব হবে জুনিশ্চয়, 

দাগলে! বিদায় নাহিক সময় মার 

| প্রস্থান । 

( ১১১ ) 



ভদ্রাঙ্ছুন 

স্ুভত্রী | 

শ্রীকষ্চ। 

স্ুভদ্রা । 

কৃষ্ঃ । 

স্থতপ্রা। 

শ্রীকৃষ্ণ । 

[পঞ্চম অঙ্ক) 

ওঃ! চ'লে গেলে নাথ! 

না না_কেন আমি হণতেছি উতলা 

মাধব যে দিপাছে আশ্বাস মোবে | 

স্ভদ্রার নাহি কোন ভয়। 

প্রীকৃ্ণের প্রবেশ। 

সথা। সখা । 

চ*লে গেল এইমাত্র 

হন্্রপ্রস্থে দাদা!। 

না-না মোর অনুমতি বিন। 

যাবে না কখনো, 

দেখি থ কোথা গেল সুছদ আমার । | প্রস্থানো 

দাদ! দাদ! কি হবে উপায় । 

নাহি ভয় ভগিনী আমার 

তব ভার নিজে আমি 

ক'রেছি গ্রহণ । 

প্রকৃতির শত বিপর্যয়ে 

একশুত্রে রবে গাথা 

ভদ্রাক্ুন ছুইটি কুসুম । 

তোমার আশ্বাম বাণী 9 

সত্য যেন হয়। 

[ প্রস্থান ।' 
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তুুজ্ভীম্স ভ্ুশ্্য 

সরস্বতীতীর ৷ 

স্রানাথিনী শ্ুভদ্রাকে লইয়। গাহিতে গাহছিতে 

সখীগণের প্রবেশ । 

গীভ। 

শ্খিগণ 1 
সখি । আজকে যে তে।র অধিবাস। 

মেঘের কোলে সৌদামিনীর কবে পরকাণ ॥ 

গুহ নাগর আসে রণে চড়ে, 

চন্দ সথি চল্ ত্বরা করে, 

আ[ড নয়নে দেখবি তারে মিটবে অভিলাব। 

( সুভদ্রাকে লইয়া প্রস্থান । 

অন্ুন ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ । 

শ্ীরক। শোন সথ) ! হলধর ঘটায়েছে পরমাদ 

ছরধ্যোধনে আনিয়। হেথান্স ঃ 

কিন্ত কুভপ্রা ভোষার-- 

রথে ভূলি তারে 

হও ভুমি অনৃপ্ত ত্বরায়। 

জর্দান |. কিন্তু ভয় হয় হে মুরারী-- 

ব্লভদ্র সহ বিসন্বাদে | 

(১৬৩ ) 



ভদ্রার্জুন 

শ্রীকৃম্ঝ । 

অঙ্জুন। 

শ্রীকষঃ | 

অঞ্জুন। 

শ্রীকষঃ। 

[ পঞ্চম অন্ক | 

নাহি তন্ব-_ 

কৌশলেতে কাধ্যোদ্ধার হইবে এখনি, 
অ।মি আছি বলভদ্র ক্রোধানল 

কবিব নির্বাণ । 

কহিয়া্ি দারূকেরে 

অশ্ববন্পা ছেড়ে দ্বিচ্ে 

স্বভগার হাতে, 

দেখাইব বলভদ্ধে নুতদ্রা যে 

অন্ন গ্রয়াসী। 

কি এই স্ভদ্র। হবণে 

ধর্ঘঘনাজ বাথ। পাবে মনে, 

ঢুঃখিতা যে হবেন জননী | 

কেন চিন্তা সথ! ! 

আজ! মোর করছ পালন । 

তবে তাই হোক্ জগন্নাথ ! 

তব ইচ্ছা ভউক পুরণ, 

আমি যে সেবক--" 

শিরে ধরি তোমারি আদেশ করিব ববণ। 

বিপদ ভঞ্জন! 

তুমি যে বিপদে মোর হইবে সহায়, 

বিপদের কিব। আছে ডর্। 

দেখি, এইবার কি খটিবে 

ষরস্বতী তীরে । 

€ ১৬৪ ) 



তৃতীয় দৃশ্ত | ] ভদ্রাজ্ন 

| সহ! নেপথ্যে--পর্বনাশ হ'লো, স্থভদ্রাফে বথে তুলে নিয়ে 

পালাচ্ছে--ধর ধর শবাঁ ] 

হাঃহা+-হাঃ ! দেখি কিবা হয়) 

[ দ্রুত প্রস্থান । 

ক্রোধোন্ন্ত বলরাম ও সাত্যকীর প্রবেশ। 

বলরাম । এত ম্পর্থা-_এত স্পর্ধা 

হ'লে অঞ্জনের, 

যাদব কুলের বালা হরি লয়ে যায় 

যাদবের কুলে কালী দিয়ে । 

চল্- চল্রে সাত্যকী-_ 

যাদবের রাখিতে গৌরব । 
আজি এই মহাহলে 

দীর্ঘ করি গর্বিত অঞ্জুনে 

ফেলে ছ্েবে। শত যোজনের পথে, 

সি স্থিতি আজি করিধ বিলয় 

সুত্র! উদ্ধাবে। 
[ উভরের প্রস্থান । 

সৃতদ্রা! ও অঙ্ছুনের প্রবেশ । 

অর্জুন ।  ওই--ওই হের ভদ্রা, 

ধেয়ে আসে অগণন বাদ লেনানী 

পশ্চাতে মোদের । 

দৃঢ় করে অশ্ববন। করিয়া! ধারণ 
চালন। করহ রগ ইনতপ্রস্থ পানে । 
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ভদ্রার্ছুন 

সুভপ্রা। 

[ পঞ্চম অঙ্ক 

নাহি ভন তৃতীয় পাগুব ! 

ক্ষত্রিয় নন্দিনী আমি 

বণনীতি জানি ভালমতে, 

জানি রথ চালনা করিতে। 

[ নেপথ্যে যাদ্ববগণ --ওই--ওই বায় অর্জুনের রথ ] 

অঙ্জুন। 

ভীকৃষ্ণ | 

লাঙ্যকী ৷ 

ওই-_-€ই এলো! যাদববাহিনী । 

এস ত্বরা চালনা করিতে রথ, 

মুচ্ছিত দারুক। 

[ উভয়ের জরত প্রস্থান। 

জত শ্রীকফেের প্রবেশ । 

অস্ভুত--অহুত দৃশ্ত নেহারি নরনে। 

হান্তমরী সুভদ্রা ভগিনী 

অশ্ববন্না করি! ধারণ-_ 

চমতকার চালন করিছে রথ । 

প্রাণপণ করে রণ-_- 

প্রিষ্ন বান্ধব আমার! 

বাণে বাণে মেঘাচ্ছন্ন হইল আকাশ, 

ভয় নাই ভক্ত ধন্জয় ! 

পরাজিত ভক্তাধীন ভক্তের নিকট | 

[প্রস্থান 

জন্ত সাত্যকীর প্রবেশ । 

একাকী ভীবণ রগ করে ধনঞর, 
যডুকুল হয় পঞ্মাজিত। 
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ভুভীয় দৃশ্য । 

বলরাম । 

াতাকী 

বলরাম 

ভদ্রাজ্ঞুন 

লক্ষ লক্ষ যবীৰ হতাহত 

অঞ্জুনের রণে। 

বলরামের প্রবেশ । 

অপযান-_-অপমান-- 

যাদবের অপমান করিল অর্জুন, 

মর্ভোশি অপমান নারিয সছিতে। 

ওরে--রে সাত্যকী । 

ডাকৃ--ডাক্ জে চতুর ককে। 

পাগুব সথারে, 

অঞ্জনের কিবা কীত্তি 
দেখে যাক্ স্বচক্ষে তাহার । 

চল্--চল্রে সাত্যকী 
দ্বিগুণ উতসাছে করিধারে রণ। 

প্রভু! ক্ষান্ত দাও রণে, 
পরাজিত যাঙবের কুল। 

গেছে রথ গিয়াছেসারথী-- 

শর শুতা তুণ- অস্ত হীন সবে, 
ন/ পারিব দ্িনিতে অঞ্জুনে। 

নারিবে সে অজ্জুনে জিনিতে 

কেশরীদল এ যাদব ? 

' আচ্ছা--মাচ্ছ। দেখি 

কত বড় শক্তিমান 

হয় বে অর্জুন। 
হুল! হল! উন্ান্থষ্টি কর ঘইবার । 
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[পঞ্চম অঙ্ক ॥ 

অঞ্ঞুন সংহাবে গঞ্জে ওঠ 

ভীম প্রভঞ্জন সম-_ 

জ্বলে ওঠ রুদ্রতেজে অজ্জুন সংহাবে | 

সষ্টিস্থিতি হউক (বলয়, 

হলের আঘাতে ধ্বংসগর্ডে ডুবে যাক্ 

ধাতার রাজত্ব । [হল উত্তোলন ] 

[ সহসা পৃথিবী কশ্পিত, প্রলর শব্দ উত্িত হইতে লাগিল ] 

সাত্যকী । 

বলরাম । 

প্রভু! প্রভু! রক্ষা কর-- 

রক্ষা কর ধরণীরে আছি । 

ওই হের মুভূমুহঃ হতেছে কশ্পিত-_ 

ওই শোন প্রলয় নিনাদ-_- 

সম্থরণ কর ক্রোধ ফেব হলপাগি। 

| পদ্প্রান্তে ঘোড়হক্তে পতিত হুইল | 

না-ন'- 

ধ্বংস আজ হউক ধরণী । 

ব্স্তভাবে শ্রীকঞ্জের প্রবেশ । 

[ চক্রত্বারা৷ হলের শক্তি নিস্তেজ কর্সিল, ধরণীর কম্পন বন্ধ হুইল ] 

শ্রীকষ্ণ । 

বলরাম । 

আধ্য! একি তব নীতি? 

অন্বরণ কর ক্রোধানল, 

অকালে প্রলয় আজি 

কেন বা ঘটাও। 

ওরে চতুরাঁলি! তুলাতে কি 

এলি মোরে এবে-- 
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তৃতীয় দৃশ্ঠ | | 

শ্রীকৃষ্ণ । 

বলরাম | 

সাত্যকী 

বলরাম। 

শ্রীকফ। 

বলরাম । 

ভড্রার্জন 

যাদবের কুলে কলঙ্ক (লপন করি। 

সরে ধা-সবে 

ক্রোধানল আরে। মোর 

উঠিছে জলিয়া। 

আর্য! সেপোষকি মোর ? 

বীর দেয় বীরত্বের পরিচয়, 

বীধ্যগুক্কে রমণী গ্রহণ 

ক্ষত্রিয়ের ধর্থ যে তাহাই । 

তবে কেন অকারণ 

স্যষ্টিনাশে করেছ অন্ন ? 

চেয়ে দেখ কে চালায় 

অঞ্জুনের রথ | 

রেসাতাকী ! বল ত্বরা-_ 

কে চালায় অঞজ্জুনের রথ? 

ধারুকে বন্ধন করি 

রথের স্তন্তেতে 

সুতদ্র! চালায় রথ মনের উল্লাসে 

অশ্ববন্না করিয়। ধারণ। 

রণ! সেকি! 

ওই-_-ওই হের আর্য 

অর্জুনের রথ, 

স্থতদ্বো! যে কৰিছে চালন! ৷ 

অত্যই তে! ছিঃ---ছিঃ | 

কি ঘ্বণাকি লজ্জা বাধবের কুলে। 

0 ১৬৯ ) 



কদ্রার্ঞুন 
শ্রীকষ্ণ | 

খলবাম। 

শরীক 

শ্যলরাম । 

[ পঞ্চম অঙ্ক। 

ভবে কেব! আজি অপরাধী 
কহ আধ্য মোবে? 

কলঙ্িনী__ক্লগ্থিনী ! 

স্রভদ্রা নাগিনী 

গ্লানি দিল যাদবের ভালে । 

হে আর্য! একি তব কথা, 

পতিতব্রতা স্ুভদ্র। ভগিনী 

অনুগামি হরেছে পতির ; 

ইহাই তো কর্তব্য নারীর । 

কলঙ্কিনী নহে ভদ্র 

অপরাধী নহে ধনগয়। 

শান্ক হও, 

চর্য্যোধন ফিরে গেছে হন্তিনার 

স্বেচ্ছায় আপনি । 

এস আর্ধা ! 

আবাহুন করি আমি পার্থ সুত্রায় 

লোকাচার মতে ভদ্রার বিবাহ 

সম্পন্ন হক আজি এ সন্ধ্যার । 

বে তাই ছোক্, 

ওরে কৃ ! ইচ্ছাময় তুই-_ 
তোর ইচ্ছা! হউক পুরণ। 
বাঁধারে সাতাকী ! 

আবাছন করি আম 

পার্থ খুভপ্রায়। 

[ সাত্যকীয় প্রস্থান । 
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তৃতীয় দৃশ্ত | ] 

জীকৃষ্ণ | 

অর্জুন । 

সুভদ্রা। 

বলরাম । 

ভদ্রার্জুন 
তবে এস আধ্য ! 

সুভদ্রার পরিণয়ে 

দ্বারকার মহোৎসব করি আয়োজন । 

ওই সাত্যকীর সাথে 

পার্থ ভদ্রা আসে ছুইজন | 

সাত্যকী সহ অর্জুন ও সুভদ্রার প্রবেশ। 
বামকষ পদে প্রণাম আমার । 

ভগিনীর লহ নতি 

অগ্রজ দ্ুঙ্জনে। 

[ উভয়ে কঞ্চ বলরামকে প্রণাম করিল] 

জয় হোক্-_-জয় হোক্ অর্জন তোমার | 

এই বীরত্ব আখ্যান তব 

চিরদিন ধরাধামে থাকুক অমর। 

সতীলক্্মী সুতদ্র! তগিনী ! 

আদর্শ পতির পাশে 

আঘ্ি হ'তে হোক্ স্থান তব। 

ভদ্রার্জন সম্মিলনে হোক আছি 

পাঁওব যাব সনে 

বৈরতার যবনিকাপাত । 

[ কৃষ্ণ ও ধলরাম নুভদ্রে! ও অর্জুনকে আশীর্বাদ করিতে, 

হস্ত প্রসারণ করিল ] 

সন্বভিলক্ষা। £ 



ঘ/নাখতি, 
ভ্ীবিনয়কুষ্ণ মুখোপাধ্যায় গ্রণীত। নারায়ণ অপেরাপা্টি কর্তৃক মহা 

|| খ্যাতির সঞ্চিত অভিনীত। মহাকবি কাণিদাসের বাণীপুঙ্জার মন্্পাঠ। 

বিগ্কাগ্রাহী বিক্রমাদিত্যের চরিত্রের মাধূধ্য বিকাশ । তাল বেতাল সিদ্ধ, 

শকরাজ মিহিরকুলের সহিত যুদ্ধ ও জয়লাভ । ডোজরাজ-কন্তা। ভানুমতীর 
সহিত বিবাহ । মুগ্য ২২ ঢই টাক]। 

হতণ্তিগণ 
প্লীবিনযক্কঞ্ণ মুখোপাধ্যাপ় প্রণীত। ভোলানাথ অপেরায় অভিনীত। 

দেশের জন অমুল্য জীবন দান, কর্তবোর আবাহনে দারিস্র্যতা 

[| বরণ। জাতীয় গরিমার প্রাণ প্রতিষ্টা -বিশ্ব স্তভিত। সেই রাজ- 

পুতানার গৌরব-মুকুট রাণ! প্রতাপের মাতৃপূজার অযরকাহিনী। 

মূল্য ২. দুই টাকা। 

নিলন শঙ্খ 
| ভ্রীবিনয়কৃষজ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মিনার্ভা অপেরায় অভিনীত। 
| মহাবাঞজ যযাতির সহিত দেবযানীর বিবাহ । দেবতার বড়যন্ত্রে কচের 

| মৃততপঞ্জিবনী মন্ত্র গ্রহণ শশ্ষিষ্ঠার সহিত যযাতির গুণ প্রণয়, দেবযানীর 
|| প্রতিহিৎসা। মুল্য ২২ ছুই টাকা । 

এত গ৫% 
[টা ভ্রীবিলয়ক্ক মুখোপাধ্যায় প্রণীত। (রামষীত। অপেরায় অভিনীত ) 

[খরিত্রীর বেদনার অক্র মুছাইতে অভিশপ্ত কফৈকেয়ীর অন্স, কৈকেমীর 
£ গ্ররোচনায় আনন কোলাহল মুখরিত অযোধ্যার বুকে হাহাকার ধ্বনি । 

মু রাঙপুর ধাড়ালের গিয়ে বদের পথে। মুল্য ২২ ছুই টাকা । 












